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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Em 31 de dezembro de 2019, o Escritório da OMS na China foi 

informado de casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na 

cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. As autoridades chinesas, em 

7 de janeiro de 2020, anunciaram que o causador do surto era um vírus 

pertencente à cepa dos coronavírus, mais tarde nomeado como SARS-CoV-2. 

A infecção pelo vírus SARS-CoV-2 causa a COVID-19 (do inglês, 

Coronavirus Disease 2019), cujos principais sintomas são febre, fadiga e tosse 

seca, podendo evoluir para dispneia ou, em casos mais graves, Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

A princípio, os pacientes identificados com a COVID-19 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 pessoas, porém um número crescente de pacientes supostamente não se 

expôs a este mercado de animais, indicando assim a disseminação de pessoa 

para pessoa. A doença se espalhou rapidamente pelo território chinês e, 

posteriormente, pacientes infectados por SARS-CoV-2 foram identificados em 

outros países, principalmente na Europa (tendo como epicentros a Itália e a 

Espanha), nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil. Em 30 de janeiro de 

2020, a OMS declarou a doença como uma emergência de saúde pública 

global e, em 11 de março de 2020, ela passou a ser considerada uma 

pandemia. 

No Brasil, diferentes medidas têm sido adotadas para tentar conter o 

aumento do número de infecções por SARS-CoV-2. O Ministério da Saúde, por 

meio de diferentes departamentos, tem reunido esforços no sentido de 

organizar os serviços de saúde para o atendimento de pacientes com suspeita 

ou diagnóstico confirmado de COVID-19, bem como de qualificar esse 

atendimento. 

Partindo dessa compreensão, e observando as diretrizes nacionais 

propostas pela Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde – 

SVS/MS, a Secretaria Municipal de SaÚde de Serranópolis de Minas vem 

juntando esforços no sentido de promover resposta coordenada para uma 

possível situação de instalação da doença no município. 
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1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Assegurar ações de prevenção em saúde e controle do novo 

coronavírus em tempo oportuno e eficiente, em situação de caso suspeito no 

município de Serranópolis de Minas. 

 

 Objetivos Específicos 

 Subsidiar o planejamento e a organização dos serviços municipais para 

resposta rápida e oportuna, frente à ocorrência da pandemia pela 

COVID-19; 

 Definir o nível de resposta e a estrutura de comando das ações 

correspondentes a serem realizadas em cada nível; 

 Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de coronavírus 

(COVID-19);  

 Elaborar técnicas eficazes e rápidas em situação de caso suspeito no 

município, tendo como base as orientações do Ministério da saúde 

(MS), priorizando o controle da doença; 

 Atribuir responsabilidades de prevenção e informação aos órgãos 

municipais e enfatizar o trabalho em parceria;  

 Organizar e distribuir fluxograma de assistência em saúde diante uma 

situação emergencial; 

 Realizar reuniões mensais ou quando se fizer necessário com 

profissionais de saúde e órgãos competentes para discutir medidas de 

prevenção, planejamento e atualização do cenário epidemiológico;  

 Emitir boletim diário com as informações locais e regionais sobre os 

casos suspeitos e confirmados do novo Coronavírus. 

 

1.3 Definição de Caso 

 

A) CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Definição 1 – Síndrome Gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório 

agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, 
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acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 

respiratória. 

 Em Crianças (com idade menor de 2 anos): considera-se também 

obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 Em Idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também 

critérios específicos de agravamento como: sincope, confusão 

mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

 Definição 2 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo com 

síndrome gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU 

Pressão persistente no tórax OU saturação de O2 <95% em ar ambiente 

OU coloração azulada dos lábios ou rosto (cianose). 

 Em Crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de 

asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e 

inapetência. 

 

B) CASO CONFIRMADO DE COVID-19 

Por Critério Laboratorial - Caso suspeito de SG/SRAG com teste de: 

 Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus 

SARS-CoV2): com resultado detectável para SARS-CoV2. Amostra 

clínica coletada, preferencialmente até o sétimo dia de início de 

sintomas. 

 Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de 

anticorpos para o SARS-CoV2): com resultado positivo para 

anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de 

início dos sintomas. 

Por critério clínico-epidemiológico - Caso suspeito de SG ou SRAG com 

histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para 

COVID-19 E para o qual não foi possível realizar a investigação 

laboratorial específica. 
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C) CASO DESCARTADO DE COVID-19 

 Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para 

CORONAVÍRUS (SARSCoV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em 

tempo real), considerando a oportunidade da coleta OU confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico. 

 

2 - MEDIDAS ASSISTENCIAIS 

2.1 Manejo Caso Suspeito 

 O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere de acordo com 

a gravidade dos casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, 

isolamento domiciliar e monitoramento até alta do isolamento. Para casos 

graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a 

centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares 

(HOSPITAL REGIONAL DE JANAÚBA). A APS/ESF deve assumir papel 

resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e encaminhamento 

rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do cuidado destes 

últimos. Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos 

(pessoas com 60 anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além 

deles, pessoas com doença crônica, gestantes e puérperas devem ter 

atendimento priorizado. 

  

2.1 Manejo Caso Confirmado 

 Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar 

isolamento domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado 

médico até o fim do período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos 

sintomas. Os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso seja necessário, os 

contatos deverão receber atestado médico pelo período dos 14 dias, com o 

CID 10 - Z20.9. O médico deverá fornecer atestado mesmo para as pessoas do 

domicilio que não estiverem presentes na consulta da pessoa com sintomas. A 

pessoa sintomática ou responsável deverá informar ao profissional médico o 
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nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço, 

assinando um termo de declaração contendo a relação dos contatos 

domiciliares, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela prestação 

de informações falsas. Caso o contato inicie com sintomas e seja confirmada 

SG, deverão ser iniciadas as precações de isolamento para paciente, o caso 

notificado e o período de 14 dias deve ser reiniciado. 

  Se o caso do domicílio apresenta teste (RT-PCR ou sorológico) positivo, 

o profissional de saúde que é seu contactante domiciliar mantém 14 dias de 

afastamento, a contar do início dos sintomas do caso. Se negativo, o 

profissional da saúde deve retornar imediatamente ao trabalho, desde que 

esteja assintomático. Se o caso não tiver teste disponível, o profissional da 

saúde contactante deverá ser afastado do trabalho por 7 dias, a contar da data 

do início dos sintomas do caso. 

 

2.3 Diagnóstico Laboratorial 

 Situações com indicação para coleta de amostra e testagem para 

COVID-19 no momento atual: 

 TODOS os casos de SRAG hospitalizados; 

 TODOS os óbitos suspeitos; 

 Profissionais de saúde sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar 

Teste Rápido e profissionais de assistência direta); 

 Por amostragem representativa (mínimo de 10% dos casos ou 3 

coletas), nos surtos de SG em locais fechados (ex: asilos, unidades do 

sistema prisional, hospitais etc.); 

 Amostras provenientes de unidades sentinelas de SG e SRAG. 

 

2.4 Notificação 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA: A doença causada pelo 

Coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) assim, todo caso é de notificação 
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compulsória IMEDIATA, ou seja, deve ser comunicada por profissional de 

saúde em até 24 horas a partir da ocorrência de casos suspeitos, conforme 

determina a Resolução SES/MG n. 6.532/2018. Sendo assim, teremos 

situações a serem notificadas que os doentes manifestam quadro de Síndrome 

Gripal (SG) e outras situações que se enquadram em Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG). Os casos LEVES serão classificados como Síndrome 

Gripal e os casos GRAVES e INTERNADOS serão classificados como 

Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

 Casos leves de Síndrome Gripal, suspeitos de COVID-19, deverão ser 

notificados no E-SUS em: https://notifica.saude.gov.br/login utilizando 

dados do instrumento on line. 

 Casos graves e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave: Se 

suspeitos de COVID-19, deverão ser notificados no SIVEP-Gripe utilizando 

a Ficha de SRAG Hospitalizado (modelo de março de 2020). Para envio de 

amostras clinicas ao LACEN, deverá ser enviada junto com a amostra a 

mesma ficha. 

 

2.5 Fluxo Assistencial 

 2.5.1 Atendimento na Atenção Primária 

 Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas 

como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-

térmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos 

sintomas. Diante da possibilidade de síndrome gripal por outros vírus, como a 

Influenza, indica-se o uso de Oseltamivir nos casos de síndrome gripal e 

fatores de risco para complicações. 

 A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo 

acompanhamento ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É 

necessária a comunicação plena com um profissional de saúde da APS/ESF 

durante todo o cuidado doméstico do paciente até o fim do período de 

isolamento. A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro 

devem ser realizados por um profissional da APS, a cada 24hs em pessoas 

com mais de 60 anos e portadores de comorbidades de risco e a cada 48hs 

mailto:smsserranopolis@yahoo.com.br


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DE MINAS 

 
RUA JOSÉ MENDES TEIXEIRA, 40 - SANTA CRUZ I CEP 39.518-000 

TELEFONE: (38)3831-7191 - E-mail: smsserranopolis@yahoo.com.br 
 

 
nos demais, até completar 14 dias do início dos sintomas. Caso seja 

necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domicílio. 

 2.5.2 Atendimento Hospitalar 

 Os casos graves devem ser encaminhados e transportados aos centros 

de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares (O HOSPITAL 

REGIONAL DE JANAÚBA é a referência para o município). 

 2.5.3 Transporte de Casos Suspeitos 

 O transporte da ambulância municipal deverá ser utilizado apenas para 

casos suspeitos e /ou confirmados de baixa gravidade. Os de casos graves 

deverão ser acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 

para o transporte até o hospital de referência. 

  Recomendações para o transporte municipal: 

 Limitar o número de pessoas dentro do veículo ao estritamente necessário;  

 Notificar o setor que receberá o paciente e o setor de transporte interno 

para providenciar as medidas cabíveis de desinfecção do transporte 

utilizado;  

 Durante o transporte o paciente deve utilizar a máscara cirúrgica;  

 Manter o transporte arejado, com janelas abertas e ar-condicionado 

desligado;  

OBS: A desinfecção e limpeza interna de todas as partes do veículo, após a 

realização do transporte, deverá ser feita com álcool a 70% e hipoclorito de 

sódio e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de 

limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos. 

 

2.6 Vigilância dos pontos de acesso ao município 

 Sensibilizar os profissionais de saúde para a notificação imediata de casos 

suspeitos, de acordo com a definição de caso vigente, estabelecida pelo 

MS;  

 Orientar os profissionais de saúde no monitoramento dos casos suspeitos 

ao nível local;  
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 Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARS-CoV-2 

e outros vírus respiratórios;  

 Emitir alertas para os profissionais de saúde e população em geral com 

orientações das medidas de prevenção e controle da COVID-19; 

 Sensibilizar os profissionais de saúde e população em geral em relação às 

medidas não farmacológicas (etiqueta respiratória, higiene das mãos) 

preventivas para COVID-19; 

 Intensificar a verificação da existência e cumprimento do protocolo e do 

processo de Higienização das mãos nos serviços de saúde (Protocolo de 

segurança do paciente: Higienização das Mãos); 

 Verificar a disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

para o manejo do paciente e suas secreções, além da correta 

paramentação para lidar com o ambiente em torno do paciente, suspeito 

e/ou confirmado;  

 Monitorar e investigar casos e óbitos suspeitos no município de 

Serranopólis de Minas. 

 

2.7 Ações de Enfrentamento Emergencial 

 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos, fluxos, guias, notas técnicas); 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto às 

unidades assistenciais; 

 Garantir Epi`s necessários para os profissionais que atenderão casos 

suspeitos ou confirmados; 

 Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos 

suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19;  

 Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de 

atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG, 

SRAG e da infecção humana pelo COVID-19; 

 Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o 

atendimento de casos suspeitos; 
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 Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica 

(protocolos, fluxos, guias, notas técnicas); 

 Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 

COVID-19; 

 Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento 

sintomático dos pacientes; 

 Regular pacientes para hospitais de referência de leitos de internação com 

isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves. 

 

3 - COMUNICAÇÃO/APOIO 

3.1 Equipe técnica para contato 

ÁREA TÉCNICA NOME EMAIL TELEFONE 

Secretario de Saúde 
Adival José dos 

Santos 
adivalsantos@yahoo.com (38) 9 99511545 

Coordenadora de 

Atenção Primária em 

Saúde 

Ana Elaine elaine-enf1@hotmail.com (38) 9 99784888 

Coordenadora de 

Vigilância Epidemiológica 

Marinalva de 

Jesus 
nalvaserrademinas@gmail.com (38) 9 99059697 

Coordenadora de 

Vigilância Sanitária 

Crislane Santos 

Silva 
crissilva_13@hotmail.com (38) 9 99276601 

 

3.2 Estratégias de Comunicação (interna e externa) 

 Anunciar via redes sociais, rádio e carro de som sobre os riscos das 

aglomerações, bem como das reais necessidades de ida ao posto de saúde 

para atendimento médico; 

 Redes sociais da prefeitura: divulgação de medidas de higiene, prevenção 

de contato e de disseminação de gotículas respiratórias; 
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