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1.INTRODUÇÃO
Em 30 de janeiro do ano de 2020 a Organização Mundial de Saúde declara Emergência em
Saúde Pública por doença respiratória causada pelo agente novo coronavírus (2019-nCoV),
conforme casos detectados na China e orientação da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande
do Sul, o município apresenta neste Plano de Contingência Municipal para infecção humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV).
Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019nCoV), por meio da Portaria MS n°188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011.
Em caso de surto se define como resposta em âmbito do município um plano de contingência
para o enfrentamento da doença. Deste modo, seguimos a recomendação do Ministério da Saúde.
Toda medida deve ser proporcional e restrita aos riscos.
1.1 CONCEITO
Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam
infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Esses vírus receberam esse nome devido
às espículas na sua superfície, que lembram uma coroa. Geralmente, infecções por coronavírus
humano causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum.
Alguns coronavírus podem causar doenças graves com impacto importante em termos de
saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), identificada em 2002 e a
Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), identificada em 2012. O 2019-nCoV é uma nova
cepa de coronavírus que não havia sido previamente identificada em seres humanos. Surtos ou
epidemias de novos vírus entre humanos são um desafio, principalmente quando pouco se sabe
sobre as características do vírus, como ocorre sua transmissão, como tratá-lo e o quanto grave
podem ser as infecções causadas por este vírus. Essa cepa de coronavírus foi inicialmente
identificada na cidade de Wuhan, na China, se espalhando por aquele país e chegando a cerca de
25.000 casos confirmados e quase 500 óbitos até o dia 05/02/2020. Atualmente já há casos
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detectados também em outros países da Ásia, Oceania, Europa e América do Norte, porém ainda
com vínculo epidemiológico com a China.

2. OBJETIVOS
 Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do município de Rio Pardo em todos
os níveis de complexidade, a serem executadas frente à detecção de um caso suspeito de infecção
humana pelo novo coronavírus;
 Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito;
 Divulgar informações em saúde;
 Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI.
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3. COMPONENTES DO PLANO

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo coronavírus
(2019-nCoV) e estão em consonância com as orientações do Ministério da Saúde e da Organização
Mundial da Saúde.
As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito de
infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), que no momento é:

3.1 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
Definição de caso de 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 (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): 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 síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
Definição de caso de SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) hospitalizado:
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.
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3.2 VIGILÂNCIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE

3.2.1 CASOS CONFIRMADOS

POR CRITÉRIO LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de biologia
molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): doença pelo coronavírus 2019:
com resultado detectável para SARS-CoV2.
Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): doença pelo
coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após
o sétimo dia de início dos sintomas.
Observação: casos não detectáveis para SARS-CoV2 serão investigados para Influenza (RTPCR) seguidos de imunofluorescência direta (IFD) para outros vírus respiratórios.
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.

3.2.2 CASOS DESCARTADOS

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.
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Todos os casos deverão ser notificados nos sistemas de informação desta nota (e-SUS VE,
SIVEP-GRIPE e GAL), com o preenchimento OBRIGATÓRIO do CPF.
As amostras registradas no sistema GAL só serão processadas se o caso preencher os
critérios definidos nesta nota. Portanto o preenchimento correto da requisição, de acordo com as
orientações definidas neste documento, garantirá a realização da análise laboratorial.

3.2.3 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
Os casos de SRAG hospitalizados e os óbitos por SRAG independente de hospitalização são
de notificação compulsória. A Portaria SES nº 220 de 23 de março de 2020 estabelece a
obrigatoriedade, a todos os hospitais públicos e privados do Estado do Rio Grande do Sul, da
notificação diária dos casos de SRAG com ênfase ao COVID-19.
As unidades notificadoras devem atender os seguintes itens:
 Notificação imediata no sistema de informação SIVEP-Gripe, com o preenchimento da ficha
de SRAG (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe);
 O hospital através do CCIH informará a Vigilância Epidemiológica Municipal
 Coletar amostra clínica ( swab de nasofaringe e orofaringe ou aspirado nasofaríngeo). Para
pacientes em uso de suporte ventilatório invasivo, preferencialmente, realizar coleta por meio de
aspirado de secreção traqueal ou lavado broncoalveolar. A coleta deve ser realizada até o 7º dia
dos sintomas, preferencialmente do 3º ao 5º dia, para realização de RT-PCR:
 Preencher a requisição no GAL (Requisição: Finalidade = investigação, Descrição =
Síndrome Respiratória Aguda Grave Associada ao Coronavírus)
 Imprimir a requisição e encaminhar com a amostra ao Laboratório de referência (LACEN/RS
ou Rede Colaboradora) conforme o link https://saude.rs.gov.br/laboratorios-covid19

3.2.4 SÍNDROME GRIPAL

Casos de síndrome gripal não hospitalizados atendidos nas unidades públicas (atenção
primária, ambulatório e pronto atendimento) e unidades privadas (clínicas, consultórios, etc.)
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 Os casos que atendem a definição de síndrome gripal devem ser notificados por meio do
sistema e-SUS VE (https://notifica.saude.gov.br/);
 Neste momento, os pacientes que se enquadrarem nos critérios de testagem serão
investigados laboratorialmente pelo Sistema Único de Saúde;
 Permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias após o início dos sintomas, assim como
seus contatos domiciliares.
4. CRITÉRIOS PARA TESTAGEM
4.1

PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA
SEGURANÇA PÚBLICA

Profissionais de saúde: que atuem em serviços de saúde que atendem pacientes com
SG/SRAG e da Vigilância em Saúde.
Profissionais da Secretaria da Administração Penitenciária-SEAPEN e da Secretaria de
Segurança Pública-SSP (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de
Trânsito, Instituto Geral Perícias, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal): que
exerçam atividades operacionais e aqueles profissionais de saúde dessas instituições.
4.1.1 PROFISSIONAIS SINTOMÁTICOS
 Devem ser notificados no e-SUS VE (https://notifica.saude.gov.br/) com preenchimento
obrigatório do campo ocupação, quando profissional de saúde.
 O profissional deverá manter-se afastado de suas atividades por 14 dias após o início dos
sintomas, assim como seus contatos domiciliares.
 Diagnóstico laboratorial:
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4.1.2 PROFISSIONAIS ASSINTOMÁTICOS E CONTACTANTES

De casos confirmados/suspeitos domiciliares e confirmados do mesmo ambiente de trabalho
(contato próximo e continuado na mesma sala, mesmo dormitório, mesmo veículo de trabalho, entre
outros)
 Quando o profissional assintomático for contato de um caso confirmado proveniente de
ambiente de trabalho, este deverá utilizar máscara como medida protetiva coletiva, permanecer em
atividade e realizar teste rápido* a partir do 10° dia do início dos sintomas do contato confirmado de
COVID-19;
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Se o profissional apresentar sintomas respiratórios, durante o período de 14 dias, a contar da
data do início dos sintomas do caso confirmado, seguir orientações do item 5.1.2
 Quando o profissional assintomático for contato de um caso suspeito ou confirmado no seu
domicilio

4.1.3 CASO DOMICILIAR CONFIRMADO DE COVID-19

 O profissional deve ser afastado de suas atividades, realizar o teste rápido sorológico no 10º
dia do início dos sintomas do contato confirmado de COVID-19;
 Independentemente do resultado do teste (positivo ou negativo), permanecerá afastado até
completar os 14 dias após o início dos sintomas do caso confirmado.
4.1.4 CASO DOMICILIAR COM SÍNDROME GRIPAL SEM RESULTADO LABORATORIAL
O profissional deve ser afastado de suas atividades e o caso domiciliar realiza o teste rápido
conforme quadro abaixo;
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 Notificar no e-SUS VE (https://notifica.saude.gov.br/) todos os casos que realizaram o teste
rápido de anticorpos (profissionais e contato domiciliar) com preenchimento obrigatório do campo
ocupação quando profissional de saúde, independente do resultado (positivos e negativos)
.  Recomenda-se que, sempre que possível, busque alternativas para que, durante o período
de isolamento do caso de Síndrome Gripal ou confirmados de COVID-19, o profissional possa ser
mantido afastado do seu domicílio, reduzindo o seu risco de infecção e resguardando a integridade
da coletividade.

4.1.5 PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS QUE APRESENTEM QUADRO DE SÍNDROME
GRIPAL

Priorizando os grupos abaixo, na ordem que segue, de acordo com a disponibilidade de testes:
A- Pessoas sintomáticas com 60 anos ou mais, residentes em instituições de longa
permanência de idosos (ILPI);
B- Pessoas sintomáticas com 60 anos ou mais, portadoras de comorbidades de risco para
complicação de COVID-19;
C- Demais pessoas sintomáticas com idade igual ou superior a 60 anos.
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4.1.6 DEMAIS GRUPOS
 Pessoas com ≥ 50 anos de idade;
 Gestantes (em qualquer idade gestacional);
 Profissionais que trabalhem em veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de
passageiros;
 Trabalhadores de Estabelecimentos de Saúde que atendem pacientes com SG/SRAG e da
Vigilância em Saúde;
 Trabalhadores da Administração Penitenciária - SEAPEN que exerçam atividades
operacionais e aqueles da área da saúde dessas instituições;
 Trabalhadores da Segurança Pública - SSP (Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar,
Departamento Estadual de Trânsito, Instituto Geral Perícias, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia
Rodoviária Federal) que exerçam atividades operacionais e aqueles da área da saúde nestas
instituições;
 Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, FASC, Ação Rua ou outras equipes
municipais que desenvolvam trabalho específico para população em situação de rua);
 Trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
(trabalhadores dos Conselhos Tutelares, de instituições de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes (abrigos), trabalhadores do Sistema Socio Educativo (FASE e CASES);
 População Quilombola;
 População Indígena.
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4.1.7 SURTO DE SINDROME GRIPAL EM INSTITUIÇÕES FECHADAS
Cabe à Vigilância Epidemiológica analisar a situação para confirmar ou descartar a existência
do surto e adotar as medidas de controle cabíveis. Surtos de síndrome gripal podem ocorrer
comunidades com distintas características como: asilos, clínicas de repouso, creches, unidades
prisionais ou correcionais, população albergada, dormitórios coletivos entre outros, o que implica
em distintas abordagens e estratégias de controle.
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Deverão ser coletadas amostras clínicas (swab de nasofaringe e orofaringe) de até três casos*
de SG. Coletar as amostras até o 7° dia do início dos sintomas, preferencialmente entre o 3º ao 5º
dia, para realização de RT-PCR;


Preencher a requisição no GAL (Requisição: Finalidade = investigação, descrição =
COVID-19; Informações clínicas: Caso = Surto)



Imprimir a requisição e encaminhar com a amostra ao Laboratório de referência
(LACEN/ou Rede Colaboradora) conforme o linkhttps://saude.rs.gov.br/laboratorioscovid19

Todos

os

casos

devem

ser

notificados

individualmente

VE(https://notifica.saude.gov.br/) e, se forem hospitalizados, deverão ser

no

e-SUS

no Sivep-gripe

(https://sivepgripe.saude.gov.br).
O surto de Síndrome Gripal deve ser notificado pela Vigilância Epidemiológica Municipal
deforma agregada no módulo de surto no Sinan NET, assinalando no campo “Código do
Agravo/Doença” (J06 - Síndrome Gripal) e inserir no campo observação: "COVID-19".
Os demais casos identificados até o 7º dia após o início dos sintomas do caso confirmado
laboratorialmente deverão ser notificados no e-SUS VE (https://notifica.saude.gov.br/),sendo
classificados por vínculo epidemiológico.
* em surtos envolvendo profissionais da saúde e da segurança pública, deve-se coletar
amostra de todos os casos de síndrome gripal.

16

5. ISOLAMENTO

DOMICILIAR

E

MONITORAMENTO

DE

SINTOMÁTICOS

RESPIRATÓRIOS
Todos os pacientes que consultarem em serviços de saúde do município, sejam eles públicos
ou privados, e forem diagnosticados com síndrome gripal, devem ser colocados em isolamento
domiciliar juntamente com as pessoas que residem no mesmo domicílio.
Para a garantia de que esse isolamento será cumprido, o paciente assinará um termo de
consentimento livre e esclarecido (ANEXO 1) e receberá a cópia de um guia para o correto
cumprimento do isolamento domiciliar (ANEXO 2) em que se compromete a ficar em isolamento
domiciliar por 14 dias a contar da data do início dos sintomas, juntamente com os contatos
domiciliares.
A unidade de saúde de referência para esse paciente vai realizar monitoramento diário através
de contato telefônico, e quando não for possível, por visita domiciliar, no intuito de supervisionar o
estado de saúde deste paciente, para isso a Vigilância Epidemiológica elaborou um documento
(anexo 3) nos moldes de um prontuário em que o profissional descreve as condições de saúde
detectadas no momento do contato, orientações e possíveis encaminhamentos.

5.1 ISOLAMENTO DOMICILIAR

Quando o paciente estiver em isolamento domiciliar deve ser orientado pela equipe de saúde
as seguir as seguintes orientações:
 Não compartilhar alimentos, copos, talheres, chimarrão, toalhas e objetos de uso pessoal;
 Evitar tocar olhos, nariz e boca;
 Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão ou passar álcool gel 70%;
 Enquanto permanecer em isolamento respiratório deve utilizar máscara ao sair de seu quarto
e trocar a máscara sempre que estiver úmida;
 Ficar em quarto sozinho e mantê-lo arejado;
 Sair de casa somente em situações de emergência.
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6. ASSISTÊNCIA EM SAÚDE

Os serviços de saúde deverão estar preparados para:
 Identificar precocemente pacientes suspeitos.
 Pacientes suspeitos devem utilizar máscara desde o momento em que forem identificados
na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível.
 Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI
(preferencialmente máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos
que gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco;
protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental).
 Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização.
 A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool gel e EPI, devem ser reforçados
pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente.

6.1 REDE DE ATENDIMENTO MUNICIPAL

6.1.1 AMBULATÓRIO DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS
O município de Rio Pardo tendo em vista o período de transmissão comunitária do coronavírus
e o possível aumento de casos da doença, pensando nas necessidades da população em buscar
os serviços de saúde por outras causas, montou um ambulatório para atendimento de pacientes
com sintomas respiratórios.
O ambulatório conta com 07 leitos de observação e funciona das 08 às 12 horas e das 13 às
22 horas de segunda à sexta-feira e das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas nos sábados, domingos
e feriados. O serviço é a referência municipal para pacientes com sintomas respiratórios e conta
com atendimento ambulatorial de médico e de enfermagem, voltado a atender a população,
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especificamente no contexto da pandemia do novo coronavírus. Desta forma, pacientes com
sintomas respiratórios, de leve a moderado, devem procurar atendimento nesta unidade.

6.1.2 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Estas unidades também atendem pacientes com sintomas respiratórios, sempre que não for
possível o deslocamento do paciente até o ambulatório de sintomáticos respiratórios, estes
pacientes com sintomas de gripe ou resfriados devem ser captados o mais precocemente pelas
equipes de atenção primária. Para estes pacientes será orientada a utilização de máscara durante
todo o período em que estiverem em atendimento na unidade. É necessário que esses pacientes
não aguardem por períodos muito prolongados pela consulta.

6.1.3 EMERGÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO
Pacientes que apresentarem sintomas graves como saturação de O² abaixo de 95%, febre que
não cede e falta de ar, tem como referência a emergência do Hospital Regional do Vale do Rio
Pardo. Nesta unidade os pacientes com sintomas respiratórios serão atendidos em uma ala em
separado dos outros usuários.

6.1.4 LEITOS DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO

O Hospital Regional em seu plano de contingência hospitalar (ANEXO 4) estipulou 13 leitos
de isolamento respiratório para atender pacientes com suspeita de coronavirus, todos os pacientes
que internarem com essa suspeita serão submetidos a exame de diagnóstico para a doença em
questão, e mesmo quando o resultado for não reagente, continuarão todo seu tratamento em leito
de isolamento até a alta hospitalar.
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7. VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES DE
LONGA PERMANÊNCIA

7.1 VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS

Os consultórios médicos, odontológicos, laboratórios de análises clínicas, de fisioterapia,
nutrição, entre outros que se enquadram como serviços de saúde, devem seguir as normas
estipuladas pela ANVISA em suas portarias, para cumprimento destas normas fica estipulado que
a Vigilância Sanitária Municipal faça cumprir tais medidas.
Quanto à notificação de síndromes gripais e suspeitas de coronavírus, os consultórios e
laboratórios que realizam exames devem informar imediatamente a Vigilância Municipal, para que
esse paciente seja notificado nas plataformas do Ministério da Saúde e monitorado no isolamento
domiciliar.

7.2 EMPRESAS E INDÚSTRIAS

As atividades das indústrias e empresas que funcionam no município, em virtude do novo
coronavírus, realizarão adequações para o seu funcionamento, a fim de reduzir o risco de surtos e
proliferação da doença dentro destes estabelecimentos. A Vigilância em Saúde do Trabalhador
Municipal, através da PORTARIA SES Nº 283/2020 do Estado do Rio Grande do Sul, deve fazer
orientar e fiscalizar as determinações descritas na portaria.
Entre as ações a serem orientadas e posteriormente fiscalizadas estão a criação de um plano
de contingência para prevenção, monitoramento e controle da transmissão de COVID-19, que
contemple no mínimo adequação estrutural, fluxo e processo de trabalho, identificação de forma
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sistemática do monitoramento da saúde dos trabalhadores, podendo ser solicitado a qualquer
momento pelos órgãos de fiscalização, tanto estadual como municipal.

7.3 INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA

No que se trata das medidas de prevenção, monitoramento e controle do novo coronavírus, a
Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica, entrará
em contato com os profissionais responsáveis técnicos das instituições, para promover a
implementação de medidas dispostas na portaria número 289/2020 da Secretaria Estadual da
Saúde. Entre as ações importantes que constam nessa portaria fica estipulado que cada instituição
deve apresentar um plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle da
transmissão de COVID-19, que contemple, no mínimo, adequação estrutural, processos de trabalho,
identificação de forma sistemática do monitoramento da saúde dos residentes e funcionários, além
de condutas para os visitantes, que poderá ser solicitado a qualquer momento pelos órgãos de
fiscalização, tanto estadual como municipal.

8. MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DO CORONAVÍRUS
Como o SARS-COV2 é transmitido por contato, é fundamental que os profissionais sejam
protegidos da exposição à sangue e fluidos corporais infectados, objetos ou outras superfícies
ambientais contaminadas.
8.1

OCORRÊNCIA HOSPITALAR

Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, devem
estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais estritamente necessários
(todos com EPI).
Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são:


Gorro;
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Óculos de proteção ou protetor facial;



Avental impermeável de manga longa;

Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como extubação ou coleta
de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente.


Luvas;



Botas impermeáveis.

Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido a possibilidade de
contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito
imediatamente e em local adequado;


Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com
cobertura impermeável;



Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;



Tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento
de fluidos corporais;



Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável.



Sugere-se que não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo
uma distância de dois metros entre eles;



Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer uso
de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;



Sugere-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do corpo
possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição.



Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular o
corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento
de fluidos corpóreos;



Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do
Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando
esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;



É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e marcas
de nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;



NÃO é recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento);



Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas:
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1. Enrolar o corpo com lençóis;
2. Colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja vazamento
de fluidos corpóreos);
3. Colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, solução
clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, compatível com o
material do saco.


Colocar etiqueta com identificação do falecido.



Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico:
COVID-19, agente biológico classe de risco 3;



Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso de
reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a
1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa;



Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado
como COVID-19, agente biológico classe de risco 3;



O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos
familiares/responsáveis;



Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada 0,5%;



Depois de lacrada, a urna não deverá ser aberta;



Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão
também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o fechamento do
caixão;



O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de COVID19, agente biológico classe de risco 3;



Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se
descartável) em lixo infectante;



Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;



Não é necessário veículo especial para transporte do corpo;
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Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que
transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que
acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo.



Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados todos os cuidados
apontados anteriormente.

8.2

OCORRÊNCIA DOMICILIAR E INSTITUIÇÕES DE MORADIA


Os familiares/responsável ou gestão das instituições de longa permanência que
reportarem o óbito deverão receber orientações para não manipularem os corpos e
evitarem o contato direto;



Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de COVID19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde. Essa deverá
proceder a investigação do caso:



Verificar a necessidade de coleta de amostras para o estabelecimento da causa do óbito
(caso o paciente seja caso suspeito).



A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as medidas de
precaução individual, conforme descrito anteriormente;



O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa deve impedir o
vazamento de fluidos corpóreos);



Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos
ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%);



O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução e ser
realizado, preferencialmente, em carro mortuário/rabecão ou outros;



Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado. No necrotério, as
recomendações devem ser seguidas como as descritas para o manejo dos corpos de
óbitos ocorridos em ambiente hospitalar.
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8.3


OCORRÊNCIAS EM ESPAÇO PÚBLICO
As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém realize
manipulação/contato com os corpos;



O manejo deverá seguir as recomendações referentes à ocorrência dos óbitos em
domicílio.

8.4

CONFIRMAÇÃO E/OU DESCARTE DE CASOS PARA COVID-19 NO SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA DO ÓBITO



Todo óbito confirmado para COVID-19 pelo SVO deve ser notificado imediatamente ao
sistema de vigilância local;



O sistema de vigilância epidemiológica local também deve tomar conhecimento quando
a causa da morte for inconclusiva ou descartada para COVID-19.



O transporte do corpo deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização
de revestimentos impermeáveis para impedir o vazamento de líquido. O carro funerário
deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do corpo.

8.5

INSTRUÇÕES AOS FAMILIARES E AMIGOS

Os velórios e funerais de pacientes confirmados ou suspeitos da COVID-19 NÃO são
recomendados durante os períodos de isolamento social e quarentena.
Caso seja realizado, recomenda-se:


Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, evitando qualquer
contato (toque/beijo) com o corpo do falecido em qualquer momento post-mortem;



Disponibilizar água, sabão, papel toalha e álcool em gel a 70% para higienização das
mãos durante todo o velório;



Disponibilizar a urna em local aberto ou ventilado;
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Evitar, especialmente, a presença de pessoas que pertençam ao grupo de risco para
agravamento da COVID-19: idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes,
portadores de doenças crônicas e imunodeprimidos;



Não permitir a presença de pessoas com sintomas respiratórios, observando a legislação
referente a quarentena e internação compulsória no âmbito da Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN) pela COVID-19;



Não permitir a disponibilização de alimentos. Para bebidas, devem-se observar as
medidas de não compartilhamento de copos;



A cerimônia de sepultamento não deve contar com aglomerado de pessoas, respeitando
a distância mínima de, pelo menos, dois metros entre elas, bem como outras medidas de
isolamento social e de etiqueta respiratória;



Recomenda-se que o enterro ocorra com no máximo 10 pessoas, não pelo risco biológico
do corpo, mas sim pela contraindicação de aglomerações.



Os falecidos devido à COVID-19 podem ser enterrados ou cremados.

9. PLANO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIO PARDO

Tendo em vista que estamos trabalhando em um momento de pandemia mundial e levando
em conta que a população deve ter informações oficiais sobre a situação da doença em âmbito
municipal, evitando desta forma a propagação de notícias falsas, a Secretaria Municipal de Saúde,
por meio de suas plataformas digitais, estará divulgando diariamente a situação epidemiológica da
doença em nossa cidade.
Materiais informativos também serão oferecidos e divulgados pela secretaria como forma de
esclarecer a população em relação à propagação da doença e formas de prevenção.
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FLUXO DE TESTAGEM RÁPIDA ADOTADO PELO MUNICIPIO
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA

SINTOMÁTICOS

ATESTADO POR 14 DIAS E
ISOLAMENTO DOMICILIAR
JUNTO COM OS
CONTATOSDOMICILIARES

PROFISSIONAIS
ASSINTOMÁTICOS QUE
TIVERAM CONTATO NO
TRABALHO COM CASO
CONFIRMADO NO
AMBIENTE DE TRABALHO

ASSINTOMÁTICOS E
CONTACTANTES

PROFISSIONAIS
ASSINTOMÁTICOS COM
CONTATO DOMICILIAR
COM CASO
CONFIRMADO DE COVID

PROFISSIONAIS
ASSINTOMÁTICOS EM
CONTATO COM
SINDROME GRIPAL SEM
CONFIRMAÇÃO

REALIZAR TESTE APÓS 7
DIAS DE SINTOMAS E COM
72 HORAS DO
DESAPARECIMENTO DOS
SINTOMAS

COM RESULTADO POSITIVO
PERMANECER EM
ISOLAMENTO POR 14 DIAS

COM RESULTADO NEGATIVO O
PACIENTE ESTÁ APTO A
RETORNAR AO TRABALHO COM
USO DE MÁSCARA

USAR MÁSCARA E
REALIZAR T.R. NO 10°
DIA DE SINTOMAS DO
CONTATO CONFIRMADO

AFASTAR DO TRABALHO
E REALIZAR O TESTE NO
10° DIA DO INÍCIO DOS
SINTOMAS DO
CONTATO

AFASTAR DO
TRABALHO E
TESTAR O
CONTATO EM 10
DIAS
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PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS

PESSOAS COM 60
ANOS OU MAIS QUE
APRESENTAM
SINDROME GRIPAL

REALIZAR COLETA DE TESTE
RÁPIDO A PARTIR DO 10°
DIA DE SINTOMAS

DEMAIS GRUPOS COM INDICAÇÃO PARA TESTES LABORATORIAIS
•Pessoas com ≥ 50 anos de idade;
•Gestantes (em qualquer idade gestacional);
•Profissionais que trabalhem em veículos de transporte de
cargas e transporte coletivo de passageiros;
•Trabalhadores de estabelecimentos de saúde que atendem
pacientes com SG/SRAG e da Vigilância em Saúde;
•Trabalhadores da Administração Penitenciária - SEAPEN que
exerçam atividades operacionais e aqueles da área da saúde
destas instituições;
•Trabalhadores da Segurança Pública - SSP (Brigada Militar,
Corpo de Bombeiros Militar, Departamento Estadual de
Trânsito, Instituto Geral de Perícias, Polícia Civil, Polícia
Federal e Polícia Rodoviária Federal) que exerçam atividades
operacionais e aqueles da área da saúde nestas instituições;

REALIZAR COLETA DE
TESTE RÁPIDO A PARTIR
DO 10° DIA DE
SINTOMAS

•Trabalhadores da Assistência Social (CRAS, CREAS, FASC,
Ação Rua ou outras equipes municipais que desenvolvam
trabalho específico para população em situação de rua);
•Trabalhadores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança
e do Adolescente (trabalhadores dos Conselhos Tutelares, de
instituições de acolhimento institucional de crianças e
adolescentes (abrigos), trabalhadores do Sistema Socio
Educativo (FASE e CASES);
•População Quilombola;
•População Indígena.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA CASOS SUSPEITOS DO NOVO CORONAVÍRUS

SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIOS
CONSULTAR

UNIDADES BÁSICAS DE
SAÚDE OU ESTRATÉGIAS
DE SAÚDE DA FAMÍLIA

AMBULATÓRIO DE
SINTOMÁTICOS
RESPIRATÓRIOS

CASOS LEVES A
MODERADOS

CASOS LEVES A
MODERADOS

EMERGÊNCIA DO
HRVRP
CASOS GRAVES (FALTA
DE AR E FEBRE
PERSISTENTE)

PACIENTE DEVE SER COLOCADO EM ISOLAMENTO DOMICILIAR
POR 14 DIAS, JUNTAMENTE COM SEUS CONTATOS
DOMICILIARES

PACIENTE COM SRAG DEVE
COLETAR AMOSTRA ENTRE O
3° E 7° DIAS DE SINTOMAS

TESTAGEM CONFORME CRITÉRIOS

EXAME PCR- LACEN

MONITORAMENTO DIÁRIO PELA EQUIPE DE SAÚDE DE
REFERÊNCIA

SE O PACIENTE GANHAR ALTA
HOSPITALAR DEVERÁ SER
MONITORADO DIARIAMENTE
PELA EQUIPE DE SAÚDE DE
REFERÊNCIA ATÉO 14º DIA DE
SINTOMAS
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ANEXO 1-TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, ________________________, RG nº ___________________, CPF nº____________, residente e
domiciliado na _______________________________ Bairro ________________, CEP , na cidade de
________________, Estado_________, declaro que fui devidamente informado(a) pelo profissional
____________________ sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as pessoas
que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial,
com data de início _______________, previsão de término __________, local de cumprimento da medida
_____________ .
O paciente que não se sujeitar às orientações de isolamento domiciliar descritas no termo, estarão sujeitos
às penas do art.10, incisos VII, X, XXIX e XXXI da legislação sanitária federal (lei n°6.437/77)
Nome das pessoas que residem no mesmo endereço e que deverão cumprir medida de isolamento domiciliar:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
Assinatura da pessoa sintomática: ______________________________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
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ANEXO 2 –GUIA DO ISOLAMENTO DOMICILIAR

CORONAVÍRUS
GUIA DO ISOLAMENTO DOMICILIAR
O isolamento domiciliar requer cuidados específicos, como:
• Separação de objetos pessoais;

• Que a pessoa infectada esteja o tempo todo com máscara e nunca passe o dia inteiro
compartilhando o mesmo ambiente;
• Quando o banheiro for compartilhado, a pessoa infectada ou com suspeita de estar
infectada precisa desinfetar, com álcool, todas as superfícies usadas por ela: vaso
sanitário, interruptores, maçaneta, descarga, box e regulador de temperatura do
chuveiro, por exemplo;

• Separação de indivíduos em cômodos diferentes da casa.

• Objetos que antes eram compartilhados, como pasta de dente, sabonete de pia e
toalha de rosto devem passar a ser individuais. Também é necessário tirar a escova
de dente da pessoa infectada ou com suspeita de infecção do mesmo recipiente das
demais;

PREPARAÇÃO DO CÔMODO

• Evitar compartilhamento de camas e travesseiros, crianças principalmente.

O CÔMODO COM O PACIENTE ISOLADO DEVE:

LIMPEZA DA CASA

• Ficar todo o tempo com a porta fechada, com a janela aberta para que haja uma fonte
de ventilação e entrada de luz solar;

A limpeza de alguns móveis e objetos precisará ser feita diversas vezes ao dia e
seguindo cuidados específicos:

• A pessoa infectada ou com suspeita de infecção tem de trocar a própria roupa de
cama, embalando em um saco plástico antes de levar à máquina de lavar ou ao tanque;

• A pessoa que for limpar a casa precisa estar com máscara, luvas, óculos e avental;

• Limpeza imediata de banheiros após o uso (vaso sanitário, interruptores, maçaneta,
descarga, box e regulador de temperatura do chuveiro, por exemplo);

• Manter uma lixeira ao lado da cama, com saco plástico, para jogar o lixo. Quando o
recipiente estiver cheio, a própria pessoa deve fechar a sacola e só depois despejar
em lixeiras comuns, seja da casa, da rua ou do prédio.

AMBIENTES COMPARTILHADOS
Sabemos que nem sempre será possível manter os moradores da mesma residência
em cômodos separados, quando esse contato tiver de acontecer, é necessário:

• Todas as superfícies de contatos constantes devem ser limpas: pia, maçanetas,
mesas, interruptores, assentos de sofá, cadeiras e vaso sanitário, torneiras, etc;
• Sabão, álcool 70% e desinfetantes são eficientes para a limpeza;
• Manter as lixeiras com tampas fechadas e usar saco hermeticamente fechado;
• As roupas e acessórios de cama e banho do infectado sempre precisam ser lavadas
após o uso e secas em local arejado.
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ANEXO 3 – FICHA DE MONITORAMENTO DOMICILIAR

Monitoramento do Isolamento Domiciliar

NOME:

IDADE:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

DATA DO INICIO DO ISOLAMENTO:
DATA

EVOLUÇÃO

ASSINATURA DO
PROFISSIONAL
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ANEXO 4- PLANO DE CONTINGÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DO VALE DO RIO PARDO
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