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1. INTRODUÇÃO 

 O coronavírus é um patógeno humano reconhecido pela sua capacidade de causar 

infecções respiratórias que se associam a síndromes gripais sazonais (LANA et al., 2020). Em 

30 de janeiro de 2020, devido ao grande avanço internacional da doença, a OMS declarou 

situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), fazendo com 

que todo o mundo se mobilizasse para o enfrentamento e combate à doença (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2020). No Brasil, a COVID-19 também foi reconhecida como 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela Portaria GM n. 188, de 

3 de fevereiro de 2020, com medidas de enfrentamento contra a doença adotadas em todo o 

território nacional (BRASIL, 2022).  

 O SARS-CoV-2 pode ser transmitido por contato, gotículas ou aerossol, tendo as atuais 

evidências científicas revelado que a epidemiologia do vírus indica que as infecções, em sua 

maioria, ocorrem por contato próximo, com menos de um metro de distância, por gotículas da 

via respiratória (BRASIL, 2022; LINTON et al., 2020; LAUER et al., 2020; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2020). 

 Mesmo com a evolução da vacinação contra a COVID-19, as medidas comportamentais 

de prevenção sanitária são imprescindíveis para o controle da transmissão/contaminação pela 

doença, uma vez que sabemos que a vacina confere proteção das formas mais graves da doença, 

não impedindo, contudo, completamente o risco de infecção pela COVID-19. Diante do cenário 

epidemiológico crítico, atual, provocado pela COVID-19 no município, a Secretaria Municipal 

de Saúde de Batatais orienta, assim, as medidas assistenciais, com base nas atuais evidências 

científicas, para melhor atender à saúde da população. 

 

2. OBJETIVOS 

− Definir o caso suspeito ou confirmado da COVID-19, bem como fluxo de atendimento 

na Rede de Atenção à Saúde pública (RAS) do município; 

− Orientar a coleta de amostra de exames laboratoriais para o caso suspeito ou confirmado 

da COVID-19, bem como interpretação dos exames; 

− Elaborar o fluxo de investigação dos casos suspeitos ou confirmados da COVID-19 e 

seus contatos; 

− Definir o prazo de isolamento dos casos suspeitos, confirmados e de seus contatos, bem 

como os critérios de sua suspensão. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Definição do caso suspeito de infeção pela COVID-19: 

 Considerar qualquer paciente que apresente sintomas respiratórios sugestivos de 

infecção pelo coronavírus, conforme definições abaixo, para avaliação nos serviços de saúde 

de referência para atendimento: 

         

 Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 12 de janeiro de 2022. 

 Durante a primeira avaliação o caso já deve ser definido quanto a suspeita da doença. É 

importante que defina, durante a triagem, o tempo de inícios dos sintomas para, assim, conduzir 

a indicação da testagem para doença e conduta clínica. Na rede pública de saúde, os 

atendimentos de todos os casos suspeitos da doença devem ser direcionados ao Ambulatório 

COVID-19 e Unidade de Pronto Atendimento de Batatais (UPA 24h). 

 

3.2 Avaliação de casos SUSPEITOS da COVID-19: 

• Notificar o caso suspeito da COVID-19; 

• O teste rápido de antígeno viral de nasofaringe (Swab rápido – TR-AG) deverá ser 

coletado, caso o paciente apresente dois ou mais sintomas sugestivos da doença, a 

partir do 3° dia do início até o 7° dia de sintomas. O paciente sintomático deve ser 

avaliado e isolado até a realização da programação do exame, caso não esteja no tempo 

preconizado, pelo termo de isolamento profilático da doença (Anexo 1); 

• Atenção – em caso de profissionais de saúde: deverá ser coletado Swab de oro e naso-

orofaringe (RT-PCR) a partir do 1° dia do início até o 8° dia de sintomas. Encaminhar 

amostra e notificação para a Vigilância Epidemiológica do município; 

• Preencher o certificado/termo de isolamento social (paciente e seus comunicantes 

domiciliares); 

OBSERVAÇÕES

CRIANÇAS: além dos itens anteriores, considera-se
também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico
específico.

IDOSOS: deve-se considerar também critérios
específicos de agravamento como a síncope,
confusão mental, sonolência excessiva,
irritabilidade e inapetência.

SÍNDROME GRIPAL (SG)

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes sintomas:
tosse, dispneia, congestão nasal, dor de garganta, coriza, anosmia, ageusia, diarreia, dor abdominal,
calafrios, mialgia, fadiga, febre, mal estar e/ou cefaleia.
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• Em caso de profissionais de saúde, afastar por 3 dias, para aguardar o resultado do teste 

de RT-PCR coletado. O atestado deverá ser enviado a chefia imediata assim que o 

profissional passar por avaliação médica. Caso o profissional de saúde teste positivo 

para a doença, o profissional deve ser afastado por 6 dias (a partir do início dos 

sintomas) e, após, ser reavaliado pelo médico do trabalho. 

 

3.3 Avaliação de casos ASSINTOMÁTICOS ou CONTATOS DE CASOS 

DOMICILIARES CONFIRMADOS da COVID-19: 

• A coleta de exames deve ser realizada a partir do 5° dia do último contato com o caso 

confirmado da doença, não sendo recomendada sua realização antes do presente 

período. Isso se explica porque, em geral, a maior parte da população tem período de 

incubação médio de cinco a seis dias, assim, ao coletar no quinto dia, espera-se que 

tenha terminado o período de latência médio e o contato, se contaminado, já esteja 

eliminando o vírus, aumentando a chance real de se detectar o RNA viral em pessoas 

assintomáticas. 

• Não há recomendação de afastamento ou testagem de contatos de casos não 

domiciliares, devendo eles observarem o aparecimento de sintomas de síndrome gripal 

para avaliação e testagem, conforme fluxos e orientações do presente protocolo.  

 

3.4 Isolamento de casos de COVID-19: 

• O isolamento de casos confirmados da COVID-19 deve ser preconizado em 10 dias da 

data de início dos sintomas, ou em caso de assintomáticos a data de realização do teste, 

desde que permaneça afebril sem uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24h 

e com remissão dos sintomas respiratórios. No caso de pacientes imunossuprimidos, 

considerar o Anexo 2 do Ministério da Saúde (2022); 

• Caso o indivíduo não tenha acesso ao teste RT-PCR ou TR-Ag e estiver afebril sem o 

uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas; E com remissão dos 

sintomas respiratórios, poderá suspender o isolamento no 7° dia completo do início dos 

sintomas. Nesse caso, de qualquer maneira, deve manter as medidas adicionais até o 10° 

dia completo do início dos sintomas (Quadro 1); 

• O isolamento de casos confirmados da COVID-19 só poderá ser suspenso no 6° dia 

completo do início dos sintomas, desde que permaneça afebril sem uso de 

medicamentos antitérmicos há pelo menos 24h; E com remissão dos sintomas 

respiratórios; E com resultado não detectado para RT-PCR ou não reagente para Teste 

Rápido de Antígeno (TR-Ag) realizado no 5° dia completo do início dos sintomas. 

Nesse caso, deve-se manter as medidas adicionais até o 10° dia completo do início dos 

sintomas (Quadro 1). Atenção: na rede pública de Batatais, não serão realizados testes 

após a confirmação diagnóstica para retirada do isolamento, devendo os demais casos 

seguirem o isolamento social preconizado de 10 dias, conforme termo de 

responsabilidade sanitária e orientações descritas no presente protocolo; 
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• Ressalta-se que, nos casos em que o indivíduo faça o isolamento de 7 ou 10 dias 

completos após o início dos sintomas, não é necessário realizar teste de detecção do 

SARS-CoV-2 para suspender o isolamento, desde que permaneça afebril sem o uso 

de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas E com remissão dos sintomas 

respiratórios, conforme orientações acima; 

• Profissionais de saúde da rede pública de Batatais confirmados para a COVID-19 

deverão ser afastados por 6 dias e avaliados pela equipe do SESMET ao final do 6° dia, 

para verificar se há condições de retorno ao trabalho a partir do sétimo dia. Casos de 

sintomatologia importante como febre, sintomas constitucionais e sintomas 

respiratórios deverão ser avaliados com cautela, antes do retorno as atividades laborais 

após a infecção. 

 Quadro 1 – Medidas adicionais a serem adotadas até o 10 dia completo do início dos 

sintomas nos casos de suspensão do isolamento a partir do 6° dia: 

        

 Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 12 de janeiro de 2022. 

3.5 Avaliação de afastamento preventivo de colaboradores de grupo de risco na saúde: 

• A avaliação de solicitações de afastamentos preventivos de colaboradores será feita por 

consulta com o médico do trabalho do SESMET. O colaborador deve procurar o RH 

Central, com cópia da solicitação a sua Chefia Imediata e a Secretaria Municipal de 

Saúde, para o agendamento e comprovação da condição atual para avaliação. 
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3.6 Avaliação de CONTATOS DE CASOS suspeitos ou confirmados entre profissionais 

de saúde: 

• Profissionais de saúde assintomáticos (sem sintomas) de casos domiciliares suspeitos 

ou confirmados de síndromes gripais devem enviar o atestado médico do contato para 

a chefia imediata, Secretaria Municipal de Saúde e RH Central; 

• Se o profissional de saúde colaborador for contato domiciliar de caso positivo para a 

COVID-19, verificar o esquema vacinal e, caso apresente cobertura vacinal completa 

para a doença (ao menos duas doses do imunizante), poderá manter suas atividades de 

trabalho com a orientação de distanciar-se do caso confirmado no domicílio, reforçar o 

uso da máscara, higiene das mãos e observação rigorosa dos sintomas. Caso ocorra o 

surgindo de sintomas sugestivos da doença, deve seguir o fluxo de testagem e 

isolamento descrito anteriormente; 

• Profissionais de saúde sintomáticos que possuam contato com caso suspeito ou 

confirmado de síndrome gripal devem realizar avaliação médica e seguir o fluxo de 

testagem e isolamento descrito anteriormente. 

 

3.7 Público-alvo para a testagem prioritária na rede pública: 

 Diante da escassez de testes para a COVID-19 no mercado, a Secretaria Municipal de 

Saúde orienta, nesse momento, a priorização dos seguintes públicos com síndrome gripal para 

a testagem, caso o paciente apresente dois ou mais sintomas sugestivos da doença: 

 

• Profissionais de saúde em atividade; 

• Profissionais de segurança pública em atividade; 

• Comunicantes com síndrome gripal que residam no mesmo domicílio de um 

profissional de saúde ou segurança em atividade; 

• Gestantes e puérperas; 

• Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos; 

• Pessoas com comorbidades (comprovadas); 

• Crianças e pessoas com deficiência; 

• Pessoas imunossuprimidas; 

• Pessoas em situação de rua; 

• Pessoas não vacinadas ou com apenas uma dose de vacina; 

• Pacientes que aguardam por leitos cuidados devido a síndromes gripais no município. 

 

 A presente medida visa garantir o diagnóstico para a prevenção do agravamento da 

doença em pessoas mais expostas ao vírus ou mais suscetíveis a quadros graves pela doença, 

de maneira momentânea, até que a regularização do acesso aos testes e insumos se normalize. 
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 Ressalta-se que, todos os casos de síndromes gripais, contudo, devem seguir o 

diagnóstico clínico para o isolamento oportuno dos casos e seus comunicantes, conforme 

orientações do presente protocolo. 
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coronavírus 2019. Brasília, DF, v.4, p. 134, 2022. Disponível em: < 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-

vigilancia-epidemiologica-covid-19/view>. Acesso em: 13 jan. 2022.  

LANA, R. M. et al. Emergência do novo coronavírus (SARS-CoV-2) e o papel de uma 
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DOI: 10.1590/0102-311X00019620. Disponível em: < 

https://www.scielo.br/j/csp/a/sHYgrSsxqKTZNK6rJVpRxQL/?format=pdf&lang=pt>. Acesso 

em: 21 set. 2021.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Transmission of SARS-CoV-2: implications for 

infection prevention precautions. 2020. Disponível em: <https://www.who.int/news- 

room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention- 

precautions>. Acesso em: 21 set. 2021.  

 

ANEXO 1 

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/PROFISSIONAL DE SAÚDE (CARIMBO) 

                                                                                                   Batatais: ___/____/_____ 
 
CIENTE: ______________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

 
 Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica de 12 de janeiro de 2022. 


	 O teste rápido de antígeno viral de nasofaringe (Swab rápido – TR-AG) deverá ser coletado, caso o paciente apresente dois ou mais sintomas sugestivos da doença, a partir do 3  dia do início até o 7  dia de sintomas. O paciente sintomático deve ser a...

