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INTRODUÇÃO 

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 
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juntando esforços no sentido de promover resposta coordenada para uma 

possível situação de instalação da doença no município. 

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, 

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 
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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. 

  

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. 

 

OBJETIVO 

 

Objetivo Geral 

                   Objetivo deste plano é estabelecer medidas preventivas para evitar a 

contaminação e disseminação do coronavírus em trabalhadores e funcionários da 

Secretaria Municipal de Saúde de Serranopólis de Minas.  

 

POSTOS DE TRABALHO EXISTENTES, ATIVIDADE DESENVOLVIDAS E 

RISCO DE TRANSMISSÃO DE COVID – 19 

De acordo com Occupational Safety and Health Administration (OSHA), 

os riscos à exposição laboral ao vírus da COVID-19 podem ser classificados em 

diferentes graus, assim compreendidos:  
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 RISCO MUITO ALTO DE EXPOSIÇÃO: aqueles com alto potencial 

de contato com casos confirmados ou suspeitos de COVID-19 durante 

procedimentos médicos, odontológicos, laboratoriais ou post-mortem, 

tais como: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, paramédicos, 

técnicos de enfermagem, profissionais que realizam exames ou coletam 

amostras e aqueles que realizam necropsias;  

 RISCO ALTO DE EXPOSIÇÃO: profissionais que entram em contato 

com casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, tais como: 

fornecedores de insumos de saúde, e profissionais de apoio que entrem 

nos quartos ou ambientes onde estejam ou estiveram presentes pacientes 

confirmados ou suspeitos, profissionais da higienização dos ambientes e 

da coleta de resíduos dos serviços de saúde, profissionais que realizam o 

transporte de pacientes, como ambulâncias, profissionais que trabalham 

no preparo dos corpos para cremação ou enterro;  

  RISCO INTERMEDIÁRIO DE EXPOSIÇÃO: profissionais que 

demandam o contato próximo (menos de 2 metros) com pessoas que 

podem estar infectadas com o SARS-CoV-2, mas que não são 

considerados casos suspeitos ou confirmados; tem contato com o público 

em geral (escolas, ambientes de grande concentração de pessoas, grandes 

lojas de comércio varejista, indústrias/ fábricas e linhas de produção);  

Dada a abrangência e as dificuldades operacionais de se implementarem, 

simultaneamente, ações de vigilância em todos os ambientes de trabalho, faz-se 

necessário o planejamento dessas ações a partir das particularidades de cada 

ramo produtivo e com adoção de prioridades. 

 

MEDIDAS DE CONTROLE 

 Espaço para lavagem adequada das mãos com água limpa e sabão; 

o  A quantidade necessária de sabonete equivale à aproximadamente ao 

tamanho de uma moeda de 10 centavos;  
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o  Lave todas as partes de suas mãos: costas e palmas, dedos, unhas 

(esfregue-as na palma da mão oposta);  

o  Enxague completamente; 

o Utilize papel toalha para fechar a torneira e descarte-o em seguida;  

o Utilize outras folhas de papel toalha para secar completamente as mãos, e 

abrir a porta; - descarte o papel toalha no lixo;  

 Quando não houver pia ou na impossibilidade de ir com a frequência necessária 

ao espaço destinado a lavagem das mãos, fornecer álcool 70% em gel ou outro 

sanitizante adequado, instruindo e propiciando a adoção das medidas adequadas 

e periódicas de higiene;  

 Orientar os trabalhadores sobre a etiqueta respiratória: prática de cobertura do 

rosto com o antebraço ao tossir ou espirrar, conforme orientações dos órgãos de 

saúde;  

 Atentar a importância de se evitar tocar os olhos, o nariz e a boca;  

 Fornecer lenços de papel, papel-toalha, álcool 70% em gel e lixeira para os 

trabalhadores; 

 Orientação quanto o procedimento de lavagem das mãos, após realizar a higiene 

nasal com lenço de papel descartável;  

 Reorganizar os fluxos e processos de trabalho, possibilitando que os 

trabalhadores em grupos de risco não tenham contato com clientes e usuários do 

serviço;  

 Flexibilização dos horários de trabalho com a adoção de sistemas de escalas 

mínimas; revezamentos de turnos e saídas para almoço e lanches; e alterações de 

jornadas, para assim reduzir a proximidade e aglomerações entre os 

trabalhadores; 

 Orientar os trabalhadores a não compartilharem itens pessoais, como 

equipamentos de proteção individual (EPI), fones, aparelhos de telefone, mesas 

e outros; 

 Limpar e desinfetar com produtos registrados e recomendados para o controle do 

COVID-19 as superfícies e instrumentos de trabalho e inclusive, os 

equipamentos e superfícies tocados por clientes/usuários do serviço;  
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 Manter o ambiente de trabalho com ventilação adequada, sempre que possível, 

deixando portas e janelas abertas. Se for indispensável o uso de ar condicionado, 

manter os sistemas de tratamento de ar condicionado e exaustão higienizados e 

em adequadas condições de uso, garantidas por manutenções preventivas e 

corretivas;  

 Incentivar o autocuidado para identificação de potenciais sinais e sintomas 

relacionados ao COVID-19 de forma imediata e oportuna, seguido de posterior 

isolamento;  

 Estabelecer procedimentos para o recebimento remoto de atestados médicos de 

trabalhadores com COVID-19, sintomáticos respiratórios ou que, mesmo 

assintomáticos, residam com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

conforme disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº 454, de 20 de março de 

2020 e suas atualizações, evitando a superlotação e saturação dos serviços de 

saúde;  

 Estabelecer normas e readequação de ambientes e processos de trabalho e 

refeitórios, de modo que seja respeitada a distância mínima de 2 metros entre 

trabalhadores, e clientes/usuários. Podem ser instaladas barreiras físicas, como 

proteções de plástico transparentes ou vidro, sempre que possível, e 

demarcações de acesso no chão e móveis; 

 Evitar reuniões e contatos presenciais, priorizando reuniões à distância;  

 Consultar e observar outras definições quanto ao funcionamento de serviços 

previstos pelo ente municipal, no qual seu estabelecimento se encontra. 

ESTRATÉGIAS DE PROTEÇÃO PARA TRABALHADORES DO GRUPO DE 

RISCO. 

Distanciamento Social: Deve ser mantida a distância de 1metro, entre o trabalhador e o 

público alvo, evitando principalmente abraços e apertos de mão. Apesar de ser uma 

medida de grande importância entre todas as pessoas, deve ser intensificada nos 

trabalhadores do grupo de risco por serem mais propensos a desenvolver quadros graves 

da Covid-19. 
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Trabalho Remoto: Trabalhadores do grupo risco devem permanecer em casa sempre 

que possível, trabalhando em “Home Office”.  Flexibilização do horário de serviço ou 

redução de funcionários no mesmo espaço, com escala alternada entre funcionários para 

q reduza os riscos. 

Higienização e Cuidados: Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies de forma 

regular, estabelecer políticas de autocuidado para identificar sintomas suspeitos, lavar 

corretamente as mãos esfregando entre os dedos por 30 segundos e uso de álcool gel. O 

uso de máscaras é indispensável. 

São consideradas condições de risco: 

• Doenças cardíacas descompensadas; 

 Insuficiência cardíaca mal controlada; 

Doença cardíaca isquêmica descompensada; 

• Doença cardíaca congênita; 

• Doenças respiratórias descompensadas; 

DPOC e asma mal controlada; 

Doenças pulmonares intersticiais com complicações; 

Fibrose cística com infecções recorrentes; 

• Displasia bronco pulmonar e com complicações; 

• Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade; 

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

 Pacientes em diálise; 

• Imunossupressão ou Imunodepressão por doenças e/ou medicamentos (em 

vigência de Quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos); 

 Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea; 

• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica 

(ex.: Síndrome de Down); 

• Diabetes, especialmente descompensada (conforme juízo clínico); 

• Gestante de alto risco; 

• Doença hepática em estágio avançado; 

• Obesidade (IMC ≥ 40 kg/m²); 
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FLUXO E AS CONDUTAS PARA A IDENTIFICAÇÃO, ENCAMINHAMENTO 

E MONITORAMENTO DE TRABALHADORES. 

O Fluxo possui dois objetivos importantes que são:  

I. Identificar casos suspeitos, permitindo o encaminhamento precoce aos serviços 

de saúde; 

II. Isolamento dos casos suspeitos, evitando a transmissão no ambiente de 

trabalho. 

• Sintomas como febre, dores no corpo, calafrios, falta de ar, tosse, dor de garganta e 

dificuldades respiratórias podem ser indicativos de infecção por SARS - Cov-2 que é o 

agente da COVID-19. Além destes, outros sintomas também podem indicar infecção, 

ainda que apareçam em menor frequência. 

• O contato com um caso confirmado de COVID-19 é sugestivo de risco e, se 

apresentar sintomas, também deve ser considerado um caso suspeito. 

Casos suspeitos  

Os profissionais identificados como casos suspeitos deverão ser orientados: 

 Buscar o Sistema de Saúde para as orientações sobre conduta e avaliação.  

 Manter isolamento domiciliar por 14 dias ou até o resultado do teste (se for 

realizado) que elimine a suspeita de infecção.  

 Testagem 

 A testagem possui três objetivos:  

I. Confirmação dos casos suspeitos para isolamento.  

II. Monitoramento de indivíduos assintomáticos infectados. 

III. Oferta de informações relevantes sobre o comportamento da epidemia para os 

especialistas da saúde. 
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FLUXO DE COMUNICAÇÃO COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO 

MUNICÍPIO 

A notificação imediata de casos suspeitos deve ser feita obrigatoriamente para 

a Secretaria Municipal de Saúde e para a Vigilância Epidemiológica Municipal, através 

do telefone 38 3831 -7191 e preencher o formulário próprio de notificação. Ao 

preencher o formulário de notificação se faz necessário enviar para o setor responsável 

para digitação no Sistema de Informação.  

Os casos que também atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG1) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).  

Registro adequado 

Além da notificação, as informações de todos os pacientes devem ser 

registradas no prontuário do cidadão, para possibilitar a longitudinalidade e a 

coordenação do cuidado, assim como devem ser feitas eventual investigação 

epidemiológica e posterior formulação de políticas e estratégias de saúde.  

É fundamental que o registro seja efetuado diretamente pelo profissional que 

atendeu o caso, e não apenas por vigilâncias. Também não se deve inserir no sistema 

apenas aqueles casos que sejam confirmados. O julgamento para definição de caso 

suspeito deve ser clínico-epidemiológico e realizado pelo profissional assistencial. Na 

confirmação laboratorial, o status da notificação deve ser modificado com a inserção do 

resultado do teste inserido. 
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ORIENTAÇÕES E ESTRAT´RGIAS PARA O RETRORNO AO TRABALHO, 

PARA OS CASOS SUSPEITOS E/OU CONFIRMADOS DE COVID-19 

Situação 1 – Trabalhadores confirmados de COVID-19  

• Sintomáticos: Isolamento domiciliar do trabalhador e de todos que residem junto a ele 

por 10 dias, a contar da data de início dos sintomas do primeiro caso no domicílio e 

retornar ao trabalho desde que três dias sem sintomas; 

• Assintomáticos: Isolamento domiciliar do trabalhador e de todos que residem junto 

por 10 dias a contar da data do resultado de exame do primeiro caso no domicílio. 

Situação 2 – Trabalhadores suspeitos de COVID-19 (indivíduos com 

sinais/sintomas gripais)  

• Procurar consulta médica presencial ou por teleatendimento e realizar o teste de RT-

PCR preferencialmente entre o 3º e o 7° dia do início dos sintomas; 

 • Permanecer em casa até o resultado do exame; 

• Se positivo permanecer em isolamento domiciliar até o 14º dia a contar da data do 

início dos sintomas; 

 • Se negativo retornar ao trabalho desde que há três  dias sem sintomas. 

Situação 3 – Trabalhadores com contato domiciliar ou próximo de casos 

confirmados.  

• Isolamento domiciliar mesmo que assintomático por 10 dias a contar da data do início 

dos sintomas do primeiro caso do domicílio ou do contato próximo com o caso 

confirmado; 

• Se apresentar sintomas seguir a situação 2; 

• Se permanecer assintomático e não realizar teste, manter o isolamento; 

• Se permanecer assintomático e realizar algum teste, seguir o descrito na tabela 1. 

 

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 
 

 

Situação 4 – Trabalhadores sem sintomas e sem histórico de contato com casos 

confirmados.  

• Solicitar aos trabalhadores que informem a ocorrência de sintomas ou se existe alguém 

doente ou positivo para COVID-19 na família; 

 • Não burocratizar o afastamento dos trabalhadores nem desaboná-los. 

Situação 5 – Surto na empresa (mais de três casos confirmados por RT-PCR).  

• Os surtos são caracterizados quando são detectados três ou mais casos de indivíduos 

positivos por RT-PCR; 

• Os testes de RT-PCR são os mais recomendados por permitirem a detecção precoce do 

surto e enquanto os indivíduos ainda estão transmitindo o vírus; 

• Os testes rápidos/sorológicos não são úteis para detectar os surtos, pois demonstram 

doença pregressa e quando a transmissão pelo indivíduo não é mais significativa; 

• Diante do surto deverá promover o rastreamento laboratorial dos funcionários com 

COVID-19. O rastreamento laboratorial consiste na realização de testes nos 

trabalhadores tanto sintomáticos quanto assintomáticos; 

• As empresas deverão reavaliar seus processos de trabalho com o objetivo de reduzir 

aglomerações. Priorizar o home office, reuniões virtuais, definir turnos de trabalho e 

ampliar a distância entre os funcionários são algumas estratégias. Definir horários 

alternados para os momentos de descanso e refeição. O transporte até o trabalho 

também é motivo de preocupação e deve ser considerado na decisão dos trabalhos 

presenciais ou remotos. 

PLANO DE TESTAGEM 

Os testes são recomendados a todos os trabalhadores sintomáticos e contatos 

assintomáticos de casos confirmados. Dessa forma fica estabelecido a realização dos 

testes rápidos na Unidade Básica de Saúde Delson Pinheiro de Aguiar seguindo os 

protocolos do Ministério da Saúde.  
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COMUNICAÇÃO/APOIO 

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 
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