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 Siglas e Definições 

 

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

OMS: Organização Mundial de Saúde. 

EA: Evento Adverso (incidente que resulta em dano à saúde). 

 

Abrangência 

 

Todos os Setores da Operadora Unimed de Jaboticabal. 

 

Introdução 

 

A doença do novo Coronavírus-2019 denominada COVID-19 é uma enfermidade respiratória 

causada pelo vírus SARS-CoV-2. 

Em 31 de Dezembro de 2019, a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi informada sobre casos 

de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade de Wuhan, na China. Em 7 de janeiro de 

2020, as autoridades chinesas informaram que a causa era esse novo tipo de coronavírus. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença 

causada pelo novo coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário 

Internacional. Em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

A OMS e, desde então, todos os países, incluindo o Brasil, vêm monitorando a progressão, o 

comportamento, e as respostas dadas à COVID-19. No dia 20/03, o Ministério da Saúde declarou, por 
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meio da Portaria n° 454, o estado de transmissão comunitária em todo o território nacional.  

Diante da emergência por doença respiratória, causada pelo novo coronavírus e considerando-se 

as recomendações da Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde orienta que as equipes de 

saúde, devem ficar alerta aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória. 

Desta forma, foi instituído o referido documento, visando nortear as ações das equipes das 

Unidades de Saúde da Operadora, a fim de promover uma assistência de qualidade aos seus clientes 

em caso suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavirus.  

 

Objetivo 

 

Os objetivos da criação do Plano de Contingência para o Enfrentamento do COVID-19 são: 

▪ Implementar medidas para a prevenção e o controle COVID-19. 

▪ Promover informações aos profissionais de saúde quanto às medidas de prevenção e 

controle de COVID-19 tais como: critérios de definições operacionais de casos, medidas 

para prevenir ou limitar a transmissão, fluxo de atendimento, manejo clínico, notificação e 

procedimentos para diagnóstico laboratorial. 

▪ Organizar as ações das Unidades de Saúde no enfrentamento à essa doença de acordo 

com os cenários epidemiológicos, tendo como base os Planos de Contingência Nacional e 

do Estado de São Paulo.   

 

Definições Operacionais 

 

Esse documento adota os critérios atuais de definição de casos descritos pelo Ministério da 

Saúde. 

 

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 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 
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mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.  

2. SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): 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 dos lábios ou rosto. Em crianças, 

além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 

intercostal, desidratação e inapetência. 

3. CASO SUSPEITO DE COVID-19: 

▪ Viajante: pessoa que, nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de 

qualquer país e apresente febre e pelo menos um dos sinais respiratórios (tosse, 

dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação (oxigênio) <95%, sinais 

de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia. 

▪ Contato próximo: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de caso 

suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente febre ou pelo menos um dos 

sinais respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação (oxigênio) <95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia. 

4. CASO PROVÁVEL DE COVID-19: 

▪ Contato domiciliar: pessoa que, nos últimos 14 dias, resida ou trabalhe no domicílio 

de caso suspeito ou confirmado para COVID-19 e apresente febre ou pelo menos 

um dos sinais respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, 

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 

saturação (oxigênio) <95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem 

intercostal e dispneia ou outros sinais e sintomas inespecíficos como fadiga, 

mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, 

náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

5. CASO CONFIRMADO DE COVID-19: 

▪ Laboratorial: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 

tempo real. 
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▪ Clínico Epidemiológico: caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo 

ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente de COVID-19, que apresente 

febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias 

após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial 

específica. 

6. CASO DESCARTADO DE COVID-19: 

▪ Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial 

negativo para SARS-CoV2 ou confirmação laboratorial para outro agente etiológico. 

7. CASO EXCLUÍDO DE COVID-19: 

▪ Diante do aumento de registros na base de dados do FORMSUS2, serão 

classificados como excluídos aqueles que apresentarem duplicidade ou que não se 

enquadram em uma das definições de caso acima. 

8. CASO CURADO DE COVID-19: 

▪ Diante das últimas evidências compartilhadas pela Organização Mundial de Saúde 

e países afetados, o Ministério da Saúde define que são curados: 

✓ Casos em isolamento domiciliar: casos confirmados que passaram por 14 

dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas e  

que estão assintomáticos. 

✓ Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica. 

9. TRANSMISSÃO LOCAL DO COVID-19: Ocorrência de caso autóctone com vínculo 

epidemiológico a um caso confirmado identificado.  

10. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19: Ocorrência de casos autóctones sem 

vínculo epidemiológico a um caso confirmado, em área definida, ou se for identificado um 

resultado laboratorial positivo sem relação com outros casos na iniciativa privada ou na 

rotina de vigilância de doenças respiratórias ou a transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou 

mais cadeias de transmissão. 

 

Diretrizes 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROVISÓRIAS PARA LIMITAR A TRANSMISSÃO 
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 Esse documento adota as recomendações atuais do Ministério da Saúde e da Organização 

Mundial da Saúde. Diante de caso suspeito, recomenda-se que o paciente seja mantido em isolamento. 

O paciente deve utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da triagem até a sua alta médica da 

unidade de saúde. Vale ressaltar que, ao chegar a unidade de saúde com queixas de Síndrome Gripal, 

o cliente é encaminhado ao ambulatório do COVID-19 e a equipe de enfermagem irá fornecer álcool 

70% para higienização das mãos e a entrega da máscara cirúrgica. Nesse momento, o cliente retira a 

máscara que estava utilizando e a mantém acondicionada junto a seus pertences. Após a concessão da 

alta médica, cliente despreza a máscara cirúrgica em recipiente adequada na unidade e coloca a sua 

máscara. A medida de isolamento domiciliar por recomendação médica deverá ser acompanhada pelo 

setor de auditoria, conforme comunicação dos casos suspeitos/confirmados encaminhado por e-mail.  

 

MODO DE TRANSMISSÃO 

 

▪ Por contato próximo entre indivíduos. 

▪ Através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse 

ou espirra. Essas gotículas podem atingir a boca, nariz e mucosas de pessoas 

próximas ou serem inaladas nos pulmões.  

▪ Por meio do contato com superfícies ou objetos que contenha o SARS-CoV-2 e, em 

seguida, tocando boca, nariz ou possivelmente olhos, ainda que esse modo de 

transmissão não seja o principal. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

 

Os tipos de equipamentos necessários para a prevenção do COVID-19 nos serviços de saúde 

são baseados nas tarefas executadas, mas de maneira geral, todos os EPIs devem: ser selecionados 

com base no risco biológico a que os trabalhadores estão expostos; estarem regularizados junto aos 

órgãos certificadores e à Anvisa; ser usados adequadamente; ser higienizados e/ ou descartados 

periodicamente, conforme recomendações técnicas e serem inspecionados, reparados e substituídos de 

acordo com instruções do fabricante. É importante lembrar que em nenhuma hipótese os EPI de uso 

exclusivo no serviço de saúde devem ser levados para casa.  
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Em geral, os EPIs que devem ser disponibilizados pelos serviços e utilizados pelos 

profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 

são: gorro/touca descartável; óculos de proteção ou protetor facial; máscara; avental impermeável de 

mangas compridas; luvas de procedimento. Com relação ao tipo de máscara, para procedimentos 

geradores de gotículas utilizar a máscara cirúrgica e utilizar as 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. 

 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES 

 

▪ A provisão de todos os insumos para a higienização e desinfecção ambiental deve ser garantida 

pela instituição. 

▪ Deve-se limitar a movimentação do paciente em precaução e restringir o acesso ao isolamento 

▪ Deve-se realizar a limpeza terminal dos consultórios e das enfermarias após a transferência ou a 

alta do paciente. 

▪ Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido 

utilizados na assistência ao paciente suspeito. 

 

MANEJO CLÍNICO 

Não há tratamento antiviral específico recomendado para a infecção SARS-CoV-2. As pessoas 

infectadas com SARS-CoV-2 devem receber cuidados de suporte para ajudar a aliviar os sintomas, 

como analgésicos e antitérmicos.  

Para casos graves, o tratamento deve incluir cuidados intensivos. Nos casos com pneumonia e 

insuficiência respiratória, suplemento de oxigênio ou ventilação mecânica podem ser necessários. 

 

NOTIFICAÇÃO 

A Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 é uma Emergência de Saúde Pública de Importância 
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Internacional (ESPII). Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma 

imediata. Desta forma, os colaboradores devem notificar/comunicar em até 24 horas a Vigilância 

Epidemiológica do Município. 

 

 

Fluxo de Atendimento 
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