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1. INTRODUÇÃO 
 

A pandemia de COVID-19 é uma emergência de saúde pública global. O novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) já causou a infecção, até fevereiro de 2021, em mais de 

107.423.526 pessoas no mundo, com cerca de 2.360.280 óbitos desde o seu início 

em dezembro de 2019, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde e 

Organização Mundial da Saúde (OPAS; OMS, 2021).  

 O SARS-CoV-2 é um vírus identificado como a causa de um surto da doença 

COVID-19, detectado pela primeira vez em Wuhan - China em dezembro de 2019. 

Desde o início dos casos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) esteve 

acompanhando a evolução da doença e em 11/03/2020, foi declarado o estado de 

pandemia de COVID-19. Esse termo é usado para descrever uma situação infecciosa 

que ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente.  

 Com a declaração da COVID-19 como Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN) pelo Ministério da Saúde no Brasil, medidas de 

enfrentamento contra a doença foram adotadas em todo o território nacional, 

principalmente com estratégias voltadas a comunicação e a imprensa para a 

divulgação de informações sobre a infecção humana pelo novo coronavírus e os 

boletins epidemiológicos com as orientações da vigilância sobre o assunto (OLIVEIRA 

et al., 2020).  

 No Brasil, a Portaria GM/MS n. 454/2020, de 20 de março de 2020, declarou o 

reconhecimento da transmissão comunitária do coronavírus em todo território nacional 

(BRASIL, 2020). 

 Os indivíduos infectados pela doença apresentam sintomas como tosse, 

dificuldade respiratória, dores de garganta, febre e outros sinais clínicos, podendo 

serem, ainda, assintomáticos, ou seja, não apresentarem nenhum sinal ou sintoma 

clínico, mas serem potenciais transmissores da doença. Intervenções como o 

distanciamento social, isolamento de casos suspeitos e confirmados da doença e, até 

mesmo, o bloqueio total (lockdown), foram implementadas para o controle da 

epidemia como importantes instrumentos de trabalho epidemiológico para conter a 

doença (CAVALCANTE et al., 2020).  
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 Segundo Silva (2020), a projeção dos cenários para a evolução da pandemia 

depende da transmissibilidade (capacidade de transmissão do vírus SARS-CoV-2) e 

suscetibilidade da população (imunidade das pessoas frente ao vírus).  

 Nesse sentido, a vacinação contra a Covid-19, iniciada em janeiro de 2021 no 

país, orienta-se nos princípios de imunidade adquirida, de modo a reduzir os 

indivíduos suscetíveis a doença e interromper a sua transmissibilidade, sendo, 

portanto, uma estratégia de bloqueio efetiva, no momento, para o controle e combate 

a pandemia no Brasil.  

2. CORONAVÍRUS E A COVID-19 
 
 A COVID-19 é a doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 

apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros 

respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

maioria dos pacientes com COVID-19 (40%) são de casos leves e cerca de 15%  dos 

casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 

respiratória e, desses casos, aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para 

o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório) (BRASIL, 2021). 

Ademais, para indivíduos com comorbidades (diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares, câncer, etc.), idosos, imunossuprimidos ou vulneráveis sociais, há 

risco maior da necessidade de internação e suporte ventilatório, principalmente, em 

ambiente de UTI. 

 De acordo com a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n. 04/2020, atualizada 

em 25 de fevereiro de 2021, quanto as orientações para os serviços de saúde nas 

medidas de prevenção e controle da COVID-19, o reconhecimento precoce e o 

diagnóstico rápido de infectados e contactantes são essenciais para o controle da 

doença. O diagnóstico da COVID-19 pode ocorrer pela avaliação clínica do paciente; 

clínica-epidemiológica; clínica-radiológica; ou laboratorial.  

 

• TRANSMISSÃO PRÉ-SINTOMÁTICA 
 A transmissão pré-sintomática ocorre quando indivíduos infectados transmitem 

o vírus, em geral, a partir de 48 horas antes mesmo de iniciarem os sintomas 

significativos da doença. Algumas evidências científicas mostram que o SARS-CoV-2 
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pode ser detectado de 1 a 4 dias antes do início dos sintomas pelo paciente nesses 

casos.  

 As atuais evidências científicas revelam, também, que a disseminação nesses 

casos pode ocorrer por meio de gotículas, aerossóis ou por contato com superfícies 

contaminadas, porém, que medidas relacionadas a procedimentos de limpeza e 

precauções padrão são eficazes se aplicadas, principalmente, em serviços de saúde. 

 

• TRANSMISSÃO SINTOMÁTICA 
 A transmissão sintomática é definida por um caso de COVID-19 que apresenta 

sinais e sintomas compatíveis da doença pela infeção pelo vírus SARS-CoV-2 e 

transmite a mesma enquanto apresenta clinicamente tal quadro. 

 Sabe-se que o SARS-CoV-2 é transmitido, principalmente, por indivíduos 

infectados sintomáticos, uma vez que a concentração do vírus é mais alta no trato 

respiratório superior (nariz e garganta) dessa população no início da doença, em 

especial, a partir do terceiro dia após o início dos primeiros sinais e sintomas. 

 Os sinais e sintomas mais comuns nesse grupo incluem: febre, tosse e dispneia 

(falta de ar). Podem ocorrer, ainda, outros sintomas não específicos ou atípicos, como: 

cefaleia (dor de cabeça), calafrios, dor de garganta, coriza, diarreia, perda parcial ou 

total do olfato (hiposmia/anosmia), diminuição ou perda do paladar 

(hipogeusia/ageusia), mialgia (dores musculares e no corpo) e fadiga (cansaço). 

 Os mais jovens podem, ainda, não apresentar febre, mas evoluírem com 

hipotermia, confusão mental ou apresentar quedas da própria altura. Vale ressaltar 

que há manifestações clínica extrapulmonares atualmente associadas a infecções 

pelo SARS-CoV-2, como: tromboembolismo; e alterações cardíacas (arritmias), 

renais, gastrointestinais (diarreia, náuseas e vômitos), neurológicas (cefaleia, tontura 

e anosmia), hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas), endócrinas 

(hiperglicemia e cetoacidose diabética) e dermatológicas (rash eritematoso e 

urticária). Essas informações são importantes para o reconhecimento de casos 

atípicos ou pouco frequentes de infeção pelo SARS-CoV-2 atualmente. 
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• TRANSMISSÃO ASSINTOMÁTICA 

 O vírus SARS-CoV-2 também pode ser transmitido por pessoas 

assintomáticas, ou seja, sem sintomas no momento da testagem, sendo tais casos 

mais desafiadores, uma vez que o teste RT-PCR pode ser positivo nesse grupo, mas 

a aplicação do exame é mais difícil de ser deliberada quanto ao melhor momento pela 

não apresentação clínica dos sintomas, o que pode levar a resultados “falso 

negativos”. 

  

• NOVAS VARIANTES DO SARS-CoV-2 E CASOS DE REINFECÇÃO 
 O SARS-CoV-2 se transformou por meio de mutações ao longo do último ano, 

assim como a capacidade de outros vírus como processo de evolução natural, o que 

deve receber alta atenção nas medidas de controle e combate da doença.  

 Algumas variantes possuem maior capacidade de transmissão e de dificuldade 

quanto a resposta imune do hospedeiro, o que, no momento, está sendo investigado 

em todo o país e pela OMS. Uma das novas variantes detectadas no Brasil, 

denominada de P.1, assim como a linhagem B.1.1.7 do Reino Unido e B.1.351 da 

República da África do Sul, são preocupantes devido a capacidade de agravamento 

da situação epidemiológica no país.  

 As evidências científicas revelam que as novas variantes possuem mais 

transmissibilidade na população, contudo, são necessários mais estudos para a 

compreensão de como isso ocorre, bem como as diferenças clínicas de diagnóstico, 

manejo e prevenção pelas vacinas. O fato mais discutido, no momento, é que o 

aumento da transmissibilidade provavelmente está relacionado ao afrouxamento das 

medidas de restrição e prevenção da doença em todo o país. 

 Em relação a reinfecção, é definido um caso de reinfecção pela COVID-19 

quando o paciente apresenta dois resultados positivos de RT-PCR em tempo real para 

o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios 

de infecção respiratória. Estudos são necessários para a compreensão e 

determinação da reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2, o que revela a importância da 

notificação e investigação adequada de tais casos no município, bem como o 

fortalecimento contínuo das estratégias de vigilância, prevenção e monitoramento dos 

casos. 
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3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o 

início dos sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, pode ser de 1 a até 14 

dias. Deve-se considerar o histórico do paciente com contato próximo ou domiciliar, 

portanto, nos últimos 14 dias ao aparecimento dos sinais e sintomas da doença. 

O reconhecimento precoce e o diagnóstico rápido de infectados e contactantes 

são essenciais para impedir a transmissão e fornecer cuidados de suporte em tempo 

hábil. O quadro clínico inicial mais comum da doença é caracterizado como Síndrome 

Gripal (SG), na qual o paciente pode apresentar febre ou sintomas respiratórios, como 

tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória e demais sintomas clínicos.  

Entretanto, outras manifestações podem ocorrer, principalmente, relacionadas 

a sintomas gastrointestinais e distúrbios olfativos e gustativos. O diagnóstico 

sindrômico pode ser por critério clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou 

laboratorial. A avaliação deve ser realizada de acordo com os índices de gravidade da 

pneumonia e as diretrizes de sepse (se houver suspeita de sepse) em todos os 

pacientes com doença crítica.   

 

4. DEFINIÇÃO DE CASO 

 A definição do quadro da doença, na atual fase epidêmica, é exposta no Quadro 

1, abaixo, devendo todos os casos ser notificados para a Vigilância Epidemiológica, 

tanto pelos serviços públicos quanto privados do município: 

 Quadro 1 – Definições de casos suspeitos e confirmados da COVID-19, 

Batatais, 2021: 

TIPO DEFINIÇÃO 
 
 
 
 

SÍNDROME GRIPAL (SG) 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos 

seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que 

referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 

tosse, coriza, distúrbios olfativos e distúrbios 

gustativos. 
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EM CRIANÇAS: 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. 

Sintomas gastrointestinais podem estar presentes 

(diarreia). 

 
SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

AGUDA GRAVE (SRAG) 

Indivíduo com Síndrome Gripal que apresente: 

dispneia/desconforto respiratório OU pressão 

persistente no tórax OU saturação de O2 menor 

que 95% em ar ambiente OU coloração azulada 

(cianose) dos lábios ou rosto.  

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, 

observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 

tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

CONTATO PRÓXIMO DE 
SUSPEITO OU CASO 

CONFIRMADO DA COVID-
19 

Indivíduo que tenha apresentado contato próximo 

direto com quebra dos protocolos sanitários de 

precaução padrão ou que resida no mesmo 

domicílio do caso suspeito ou confirmado da 

doença. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 

 

 Além disso, os idosos com COVID-19 podem apresentar um quadro diferente 

de sinais e sintomas do apresentado pelas populações mais jovens, como a não 

ocorrência de febre, a apresentação muita fraqueza em membros inferiores, 

inapetência, confusão mental, síncope, sonolência excessiva e irritalibilidade. 

 Outras manifestações clínicas extrapulmonares podem estar associadas à 

infecção por SARS-CoV-2. Estas manifestações podem incluir:  

•  Tromboembolismo;  

• Alterações cardíacas (arritmias cardíacas e isquemia miocárdica);  

• Alterações renais (hematúria, proteinúria e insuficiência renal);  
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• Alterações gastrointestinais (diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal e 

anorexia);  

• Alterações neurológicas (cefaleia, tontura, encefalopatia, ageusia, anosmia e 

acidente vascular encefálico);  

• Alterações hepáticas (aumento de transaminases e bilirrubinas);  

• Alterações endócrinas (hiperglicemia e cetoacidose diabética);   

• Alterações dermatológicas (rash eritematoso, urticária, vesículas, petéquias e 

livedo reticular).   

Essas informações são importantes para garantir que os casos não deixem de 

ser reconhecidos devido à provável apresentação de sintomas atípicos ou mínimos 

nessas pessoas.  

 

5. DIAGNÓSTICO DA COVID-19 
 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO 
Caso de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave associado a 

anosmia OU ageusia aguda sem outra causa pregressa. 

 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 
Caso de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave com histórico 

de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais e sintomas com caso confirmado para a COVID-19. 

 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM 
Caso de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave ou óbito, que 

não foi possível confirmar por critério laboratorial e que apresente pelo menos um (1) 

das seguintes alterações tomográficas: opacidade em vidro fosco e sinal de halo 

reverso. 

 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO LABORATORIAL DE INDÍVIDUO NÃO VACINADO 
CONTRA A COVID-19 
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Caso de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave com teste de 

biologia molecular (RT-PCR em tempo real e RT-LAMP); imunobiológico (IgM, IgA 

e/ou IgG); e pesquisa de antígeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO LABORATORIAL DE INDÍVIDUO VACINADO 
CONTRA A COVID-19 
Indivíduo que recebeu a vacina contra a COVID-19 e apresentou, 

posteriormente, sintomas de Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

com resultado de exame: biologia molecular (resultado detectável por RT-PCR em 

tempo real ou RT-LAMP) e pesquisa de antígeno (resultado reagente pelo método de 

imunocromatografia por detecção de antígeno). 

 

 

 

 

 

 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO LABORATORIAL EM INDÍVIDUO 
ASSINTOMÁTICO 
Indivíduo assintomático com resultado ao teste de biologia molecular ou 

pesquisa de antígeno reagentes para a doença. 

 

 

OBERVAÇÃO 
Um resultado isolado de IgG reagente não deve ser considerado como teste 

confirmatório para efeitos de notificação e confirmação de caso. Um resultado IgG 

reagente deve ser usado como critério laboratorial confirmatório somente em 

indivíduos não vacinados, sem diagnóstico laboratorial anterior para covid-19 e que 

tenham apresentado sinais e sintomas compatíveis, no mínimo 8 dias antes da 

realização desse exame. Essa orientação não é válida para inquérito sorológico 

(BRASIL, 2021). 

OBERVAÇÃO 
Considerando a resposta vacinal esperada, com produção de anticorpos, os testes 

imunológicos não são recomendados para diagnóstico de COVID-19 em indivíduos 

vacinados (BRASIL, 2021). 
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6. COLETA DE EXAMES 
Dadas essas variações de sinais e sintomas, os serviços de saúde devem 

padronizar um conjunto de ações de definições operacionais de casos suspeitos da 

doença, de acordo com as características dos seus atendimentos, a fim de rastrear 

pacientes e profissionais do serviço de saúde possivelmente contaminados pela 

COVID-19, isolá-los imediatamente e testá-los com RT-PCR em tempo real, no 

período oportuno, conforme orientações a seguir: 

A Secretaria Municipal de Saúde de Batatais padroniza para o RT-PCR (1 a 

8 dias do início dos sintomas), conforme determinações pactuadas regionalmente com 

o laboratório de referência para análise das amostras: 

• Pacientes com comorbidades, maiores ou iguais a 60 anos; 

• Gestantes; 

• Profissionais de Saúde; 

• Profissionais da Segurança Pública. 

LEMBRETE IMPORTANTE 
 
 O teste padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19 é o RT-PCR em tempo 
real, o qual detecta o RNA do vírus SARS-CoV-2. O melhor momento para a sua 

coleta é entre o 1º ao 8º dia a partir do início dos sintomas, por meio da coleta de 

Swab de nasofaringe ou orofaringe. Em casos graves hospitalizados, a amostra pode 

ser coletada até o 14º dia do início dos sintomas. 

 Os testes sorológicos (testes rápidos) são aqueles que detectam anticorpos 

produzidos contra o vírus SARS-CoV-2, sendo o melhor momento para a sua coleta a 

partir do 8º ao 10º dia (ideal) do início dos sintomas. Podem ser usados como exame 

complementar para diagnóstico de infecção prévia ou recente por COVID-19, 

especialmente, quando a infecção viral está em via aérea baixa e o RT-PCR em tempo 

real pode ser negativo em secreção de nasofaringe ou orofaringe.  

 O teste rápido para pesquisa de antígeno viral pode ser utilizado para 

detecção da fase aguda da doença, quando a carga viral geralmente é mais alta, com 

aplicação no 1º ao 7º dia após o início dos sintomas, sendo realizados a partir de 

amostras da nasofaringe com resultados liberados em cerca de 15 minutos. 
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 A coleta de secreção de nasofaringe e orofaringe, o Swab, deve seguir as 

instruções apresentadas na Figura 1, abaixo, atingindo uma profundidade próxima à 

distância entre a abertura da narina anterior e parte anterior da abertura da orelha. 

Esta distância varia entre 8 a 10 cm para adultos. Inserir com rotação suave o Swab 

em uma narina, paralelamente ao palato e assoalho nasal até encontrar uma 

resistência que corresponde à parede posterior da nasofaringe. 

 Após atingir a nasofaringe, realizar alguns movimentos suaves de fricção e 

rotação. Deixar o Swab imóvel por 10 segundos na nasofaringe. Retirar devagar, 

fazendo movimentos suaves de rotação. Repita o procedimento na outra narina 

utilizando o mesmo Swab. Coletar Swab da orofaringe na área posterior da faringe e 

tonsilas, evitando tocar na língua. Após a coleta, introduzir o Swab, imediatamente, 

no tubo com solução fisiológica 0,9%. Manter o Swab no tubo, vedando firmemente a 

tampa. 

 Figura 2 – Coleta de Swab de nasofaringe e orofaringe do Guia de Vigilância 

Epidemiológica de 15 de março de 2021: 

 

 
Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 
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7. ORIENTAÇÕES PARA O ISOLAMENTO E MONITORAMENTO 

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) com confirmação por 

qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-

laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, suspendendo-o após 14 

dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de resolução de febre, sem 

uso de medicamentos antitérmicos, bem como a remissão dos sintomas respiratórios.  

 Para indivíduos com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

com confirmação por qualquer um dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-

imagem ou clínico laboratorial) para COVID-19, recomenda-se o isolamento, 

suspendendo-o após 20 dias do início dos sintomas, desde que passe 24 horas de 

resolução de febre, sem uso de medicamentos antitérmicos, bem como a remissão 

dos sintomas respiratórios, mediante avaliação médica. 

 

 Quadro 2 – Definições operacionais para fins de Precauções e Isolamento 

Profilático no contexto da COVID-19, Batatais, 2021: 
 

Doença leve 

Paciente com síndrome gripal (febre, 

tosse, dor de garganta, mal-estar, 

cefaleia, mialgia, coriza, distúrbios 

olfativos e gustativos, etc) sem sintomas 

respiratórios de gravidade, como 

dispneia ou anormalidades radiológicas. 

Doença moderada 

Paciente com quadro respiratório clínico 

agudo acima exemplificado, bem como 

evidência clínica ou radiológica de 

doença respiratória e Sat. O2 ≥ 94% em 

ar ambiente. 

Doença grave 

Paciente com frequência respiratória >30 

ipm, SatO2 <94% em ar ambiente (ou, 

em pacientes com hipóxia crônica, uma 

redução >3% do nível de base), taxa 
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PaO2/FiO2 <300mmHg ou opacidades 

em >50% do pulmão. 

Obs. 1: Em pacientes pediátricos, o 

critério de acometimento pulmonar não 

deve ser utilizado isoladamente para 

definir a gravidade da doença.  

Obs. 2: Valores de normalidade para 

frequência respiratória também variam 

em crianças, portanto, a hipóxia deve ser 

o critério primário para determinar a 

gravidade do quadro. 

Doença crítica 

Pacientes com falência respiratória, 

choque séptico e/ou disfunção de 

múltiplos órgãos. 

Imunossupressão 
severa 

- Pacientes em quimioterapia para 

câncer; 

- Pacientes com infecção pelo HIV e 

contagem de linfócitos CD4+ <200; 

- Imunodeficiência primária; 

- Uso de corticoides por mais de 14 dias 

em dose superior a 20mg de prednisona 

ou equivalente; 

- Outras situações clínicas, a critério da 

CCIH do serviço de saúde. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 

 
 Quadro 3 – Critérios para descontinuar precauções e isolamento profilático em 

pacientes com a COVID-19 confirmada, Batatais, 2021: 

 
Pacientes assintomáticos não 
gravemente imunossuprimidos 

14 dias após a data do primeiro teste 

RT-PCR em tempo real positivo. 
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Pacientes assintomáticos e 
gravemente imunossuprimidos 

Considerar pelo menos 20 dias desde o 

primeiro teste RT-PCR em tempo real 

positivo. 

Pacientes com quadro leve a 
moderado, não gravemente 

imunossuprimidos 

Considerar pelo menos 14 dias desde o 

início dos sintomas e, também, 24 horas 

sem febre (sem uso de antitérmicos), 

bem como melhora dos sintomas. 

Pacientes com quadro 
grave/crítico OU gravemente 

imunossuprimidos 

Considerar pelo menos 20 dias desde o 

início dos sintomas e, também, 24 horas 

sem febre (sem uso de antitérmicos), 

bem como melhora dos sintomas. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 

 

 Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), responsáveis pelo monitoramento 

dos casos de COVID-19 no município, deverão acionar os contatos rastreados 

identificados, preferencialmente nas primeiras 48 horas após a notificação do caso 

suspeito e/ou confirmado de covid-19, buscando contato, preferencialmente, por 

telefone, a cada dois dias, a fim de confirmar se eles atendem às definições propostas 

e se concordam em participar da estratégia de monitoramento, devendo ser realizado 

o registro no prontuário do paciente a cada contato. A primeira comunicação é a mais 

importante e devem ser dadas todas as orientações de como e porque deve ser feito 

o isolamento e o monitoramento dos contatos e esclarecer todas as dúvidas, a fim de 

aumentar a adesão às estratégias (BRASIL, 2021). 

 Ressalta-se a importância de se verificar se os contatos encontrados dos casos 

suspeitos ou confirmados de COVID-19 possuem condições de realizar o isolamento, 

ou se necessitam de apoio do órgão de saúde. O atestado médico deve ser oferecido 

aos contatos em razão da necessidade de afastamento do trabalho durante o período 

de isolamento. Para efeitos de afastamento das atividades laborais de contatos 
próximos de casos confirmados e suspeitos, considerar a previsão legal da 

Portaria Conjunta n° 20 de 18 de junho de 2020, que estabelece as medidas a serem 

observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 

COVID-19 nos ambientes de trabalho. 
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 Caso o profissional verifique que o paciente não encontra-se em cumprimento 

do isolamento social após confirmação ou suspeita da doença, deverá ser realizado o 

contato imediato para notificação do caso e providências legais pela Vigilância 

Sanitária do município. 

 Figura 2 – Fluxograma de monitoramento dos casos de COVID-19 do Guia de 

Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021: 

 
Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 15 de março de 2021. 

 
8. TRATAMENTO 

  O tratamento adequado para a doença está diretamente relacionado ao 

reconhecimento rápido dos sinais e sintomas da COVID-19, devendo ser levada em 

consideração as características gerais da infecção, as manifestações clínicas do 
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paciente e as possíveis complicações. Com o objetivo de orientar a conduta 

terapêutica dos casos, o Ministério da Saúde disponibiliza informes técnicos com 

orientações do manejo clínico e tratamento de pacientes com a COVID-19, que podem 

ser acessados pelo site: https://coronavirus.saude.gov.br/manejo-clinico-e-

tratamento. 

 

9. NOTIFICAÇÃO DOS CASOS: 

 Todos os profissionais atuantes em instituições de saúde em setor público ou 

privado devem notificar casos suspeitos e confirmados da COVID-19, assim como 

todos os laboratórios devem notificar os resultados dos testes diagnósticos para 

detecção da doença, conforme Portaria n. 1792 de 21 de julho de 2020. 

 A notificação dos casos deve ocorrer dentro do prazo de 24 horas a partir da 

suspeita inicial do caso ou óbito pela doença, assim como no caso do resultado do 

teste realizado em laboratório, mediante registro e transmissão de informações para 

a Secretaria Municipal de Saúde para notificação da Rede Nacional de Dados em 

Saúde, de acordo com a Portaria GM/MS n. 1792 de 21 de julho de 2020. 
 

10. ATRIBUIÇÕES DOS SETORES 

Vigilância Epidemiológica: 
• Notificar nos sistemas federais e estaduais: HCFMRP, SIM, SIVEP e e-SUS; 

• Encaminhar as amostras para os Laboratórios de referência para análise; 

• Fechamento das fichas oriundas do sistema público (UBS, UPA e Hospital) e 

dos serviços privados (Laboratórios, Consultórios e Convênios); 

• Recebimento, armazenamento e logística de imunobiológicos; 

• Interlocução entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde.  

 

Vigilância Sanitária: 
• Garantir e assegurar o cumprimento dos protocolos e medidas sanitárias por 

meio de inspeções; 

• Orientar as instituições e a população quanto as medidas sanitárias para a 

prevenção e controle da COVID-19; 
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• Acompanhar o trabalho da Vigilância Epidemiológica e de notificação dos casos 

nos sistemas de informação oficiais; 

• Interlocução entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde.  

 

Ambulatório COVID-19: 
• Acolhimento do paciente suspeito ou confirmado; 

• Consultas de enfermagem; 

• Consultas médicas; 

• Programação do isolamento através do termo de isolamento profilático; 

• Realização de coletas de material (Swab - RT-PCR e sangue – testes rápidos) 

para exames; 

• Notificação dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para a Vigilância 

Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde; 

• Orientações para pacientes e atendimentos telefônicos via Disk Covid-19; 

• Monitoramento dos casos avaliados no município em conjunto com a Atenção 

Básica. 

 
Unidades Básicas de Saúde: 
 

• Acolhimento do paciente suspeito ou confirmado; 

• Consultas de enfermagem; 

• Consultas médicas; 

• Monitoramento dos casos confirmados de Covid-19 no território pelos Agentes 

Comunitários de Saúde, bem como do isolamento social; 

• Notificação dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para a Vigilância 

Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde; 

• Acolhimento dos comunicantes assintomáticos de casos confirmados de Covid-

19 para orientações e condutas. 

 

Unidade de Pronto Atendimento: 
• Acolhimento do paciente suspeito ou confirmado; 

• Consultas de enfermagem; 
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• Consultas médicas; 

• Programação do isolamento através do termo de isolamento profilático; 

• Realização de coletas de material (Swab - RT-PCR) para exames; 

• Notificação dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19 para a Vigilância 

Epidemiológica e Secretaria Municipal de Saúde; 

• Internações de pacientes suspeitos ou confirmados pela COVID-19 via Santa 

Casa de Batatais ou CROSS. 

 Figura 3 – Fluxograma de atendimento dos casos suspeitos de COVID-19 na 

UPA. Batatais, 2021 
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 Figura 4 – Fluxo de atendimento do paciente suspeitos de COVID-19 na RAS. 

Batatais, 2021: 
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11. RESULTADOS DE EXAMES 

 Os resultados dos exames realizados para testagem da COVID-19 pela Rede 

de Atenção à Saúde (RAS) devem ser entregues ao paciente, assinados pelo 

profissional que o realizou, bem informado a Unidade de Saúde de referência do 

paciente, para o ACS que realizará o monitoramento do caso. É de suma importância 

que o paciente tenha acesso ao resultado do exame que foi realizado, devendo este 

documento ser entregue ao mesmo, como parte de seus direitos, para a devida 

comprovação necessária. 
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13. ANEXOS 
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CERTIFICADO DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO 

NOME: 
______________________________________________________________________Prontuário:_____________________ 
RG: _________________________________  CPF:_____________________         Data de nascimento:_________________ 
Idade:______ Início dos sintomas:______________Telefone:__________________________________________________ 
Residente à:_______________________________________________  Bairro:____________________________________ 
Apresenta comorbidades: (   ) sim  (   ) não      
Quais: _________________________________________________________________________                                       
A Autoridade de Saúde Pública de Batatais/SP, e/ou o médico abaixo assinado, no uso das atribuições que a Lei lhe confere, 
DETERMINA o isolamento da pessoa acima identificada de__________________________________________(designação 
do serviço e outros), pelo período de ______/______/______ a ______/______/______, por motivo de perigo de contágio e 
como medida de segurança para contenção da pandemia do COVID 19. 
Tal medida visa à segurança de todos, frente ao perigo de contágio da COVID 19. O descumprimento das medidas impostas 
poderá o infrator sujeitar-se às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Decreto Lei nº 2.848 de 1940 – Código Penal 
se o fato não constituir crime mais grave.  
Art. 268 – Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena 
– detenção, de um mês a um ano, e multa 
Art. 330 - Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. 
Base legal: Decreto Lei 2.848/40  Lei nº 13.979/20 e Portaria Interministerial nº 5 de março de 2020.   
 
 

__________________________________________ 
MÉDICO 

                                                                                                   Batatais: ___/____/_____ 
CIENTE: ______________________________________________________________ 
 


