
 

NOTA TÉCNICA SCIH 
Manejo de casos suspeitos de Síndrome Respiratória pelo  

Novo Coronavírus (COVID-19) 

 

 

 

 

 
O Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Unimed 

Primavera, vem por meio deste alertar para a ocorrência de casos do NOVO 
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) no Brasil e no mundo como também orientar como 
deve ser a condução de de casos supeitos na Unidade. 

 
1. O QUE É CORONAVÍRUS? 
 
O Novo Coronavírus (SARS-CoV-2)  é pertencente a família Coronaviridae, 

que pode causar sintomas parecidos com os da gripe comum ou até casos mais 
graves. Esse tipo de vírus não havia sido previamente identificado em seres humanos. 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 
animais, sendo altamente patogênicos (SARS e MERS). A Infecção Humana pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) ainda não tem o seu espectro clínico descrito 
completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, 
infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento específico 
disponível, até o momento. O tratamento é de suporte e inespecífico (BRASIL, 2020). 

 
2. COMO O CORONAVÍRUS É TRANSMITIDO? 
 
As investigações sobre as formas de transmissão do COVID-19 ainda estão 

em andamento, mas a disseminação de pessoa para pessoa, ou seja, a 
contaminação por gotículas respiratórias e/ou contato, está ocorrendo. Qualquer 
pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m) com alguém com sintomas 
respiratórios está em risco de ser exposta à infecção. É importante observar que a 
disseminação de pessoa para pessoa pode ocorrer de forma continuada. 

Alguns vírus são altamente contagiosos (como sarampo), enquanto outros 
são menos. Ainda não está claro com que facilidade o coronavírus se espalha de 
pessoa para pessoa. Apesar disso, a transmissão dos coronavírus costuma ocorrer 
pelo ar e/ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como: gotículas de 
saliva, espirro, tosse, secreções ou contato pessoal próximo: toque ou aperto de mão, 
contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, 
nariz ou olhos.  

O período médio de incubação por coronavírus é de 5 dias, com intervalos 
que chegam a 14 dias, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer 
desde a infecção.  

 A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média 
de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus 
(SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o 
aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, não há informações 
suficientes de quantos dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa 
infectada passa a transmitir o vírus. 

 
 
 
 

https://www.saude.gov.br/sarampo


 

NOTA TÉCNICA SCIH 
Manejo de casos suspeitos de Síndrome Respiratória pelo  

Novo Coronavírus (COVID-19) 

 

 

 

 

 
3. CIRCULAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO 
 
Os países atualmente que com casos confirmados são: China (Hong Kong, 

Macau e Taiwan), Afeganistão, Alemanha, Argélia, Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, 
Brasil, Camboja, Canadá, Coreia do Sul, Croácia, Egito, Emirados Arábes Unidos, 
Espanha, Estados Unidos, Filipinas, Filândia, França, Grécia, Índia, Irã, Iraque, Israel, 
Itália, Japão, Kuait, Líbano, Malásia, Nepal, Omã, Reino Unido, Rússia, Singapura, 
Sirilanca, Suécia, Suíça, Tailândia.Totalizando em 30 países.  

O Ministério da Saúde confirmou ontem (26/02/2020) o primeiro caso de 
doença pelo novo coronavírus (COVID-19) no Brasil. Trata-se de um paciente de 61 
anos, residente de São Paulo, com histórico de viagem para a região da Lombardia, 
na Itália, entre 09 e 20 deste mês, chegando ao país no dia 21. No dia 23/02, iniciou 
quadro clínico de febre, tosse seca, dor de garganta e coriza. Procurou o serviço de 
saúde no dia seguinte e, após avaliação, foi colocado em isolamento domiciliar. O 
exame específico para o vírus, realizado pelo Instituto Adolfo Lutz, laboratório de 
referência, resultou positivo. 

 
4. DEFINIÇÃO DE CASO – CRITÉRIO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO 

 
 

 
OU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Febre pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou situações em que o paciente tenha  utilizado  
medicamento antitérmico previamente.  
** Transmissão local. Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico 
comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. As 
áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 

 SITUAÇÃO 1 

Febre* 

E 

Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório: 

tosse seca, dor de garganta, dificuldade para respirar,batimento das asas nasais 

E 

Histórico de viagem para área com transmissão local**, de acordo com a OMS, 

nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas; 
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* Febre pode não estar presente em alguns casos como: pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou situações em que o paciente tenha  utilizado  
medicamento antitérmico previamente.  
** Transmissão local. Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo epidemiológico 
comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados transmissão local. As 
áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 

SITUAÇÃO 2 
Febre* 

E 

Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

 (tosse seca, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) 

E 

Histórico de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus (COVID-19),  

nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 

SITUAÇÃO 3 

Febre* 

OU 

Pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

 (tosse seca, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) 

E 

Contato próximo de caso confirmado de CORONAVÍRUS (COVID-19) em laboratório, 

 nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas. 



 

NOTA TÉCNICA SCIH 
Manejo de casos suspeitos de Síndrome Respiratória pelo  

Novo Coronavírus (COVID-19) 

 

 

 

 

 

5. MEDIDAS DE PRECAUÇÃO 

PRONTO ATENDIMENTO (PA) 
 

                   Na recepção do Pronto Atendimento recomenda-se que todos os 
colobadores do HUP utilizem máscara cirúrgica.  

Durante todo o período de estadia do pacientes com sintomas respiratórios 
somente de acordo com as situações já sinalizadas, seguir as seguintes orientações:   
• Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que 
forem identificados até sua chegada ao local de isolamento adequado, que deve 
ocorrer o mais rápido possível.  A máscara cirúrgica deverá ser fornecido na entrada 
da RECEPÇÃO PA. 

• Oferecer ao paciente máscara cirúrgica e orientá-lo sobre o uso cobrindo boca e 
nariz, em caso de umidade realizar troca de imediato, desde sua identificação e 
durante todo o seu atendimento, mantendo-o em ambiente privativo. 

• Os profissionais que forem prestar assistência a este paciente, deverão 
paramentar-se com os EPIS para precaução de CONTATO e GOTÍCULAS, inclusive 
óculos de proteção, conforme PROTOCOLO DE PRECAUÇÕES E ISOLAMENTOS (SCIH-
HUP). 
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• Na realização de procedimentos de vias aéreas que gerem aerossois como: 
entubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas e coleta de de amostra para 
investigação, recomendamos  o uso de N95/PFF2; 

• INTENSIFICAR a higienização das mãos dentro dos cinco momentos, preconizados 
pela ANVISA, com álcool 70% ou água e sabonete, se houver sujidade visível.  

• Realizar a desinfecção das superfícies próximas ao paciente, com o desinfetante 
PROACTION ou PRÁTICO X. 

 

INDICAÇÃO DE INTERNAÇÃO 
(COM SINAIS DE GRAVIDADE ou A CRITÉRIO MÉDICO) 

 

• Se for necessário solicitar vaga, através da central de leitos (HOTELARIA).  

• O paciente deverá permanecer em QUARTO PRIVATIVO, com medidas de 
precaução de CONTATO e GOTÍCULAS conforme PROTOCOLO DE PRECAUÇÕES E 
ISOLAMENTOS (SCIH-HUP). 

• Informar a SCIH-HUP de imediato para NOTIFICAÇÃO e ORIENTAÇÕES quanto a 
coleta de amostra.  

 

6. COLETA DE AMOSTRAS E DIAGNÓSTICO 

 
A coleta deverá ser realizada pelo Enfermeiro responsável do setor, seja no 

pronto atendimento, posto de enfermagem ou UTIS. Recomenda-se o uso de EPIS 
durante a coleta das amostras: luvas descartáveis, avental, óculos, bem como uso 
de máscara N95 durante procedimento de coleta de materiais respiratórios. 

Deverá ser realizada coleta de swabs combinados (nasal/oral) OU aspirado 
de nasofaringe (ANF) OU amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado 
traqueal ou lavado bronco-alveolar). É necessária a coleta de apenas uma amostra na 
suspeita de COVID-19 por paciente, as amostras serão encaminhadas para o LACEN-
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PI imediatamente ou em até 48hrs, devidamente acondicionadas e refrigeradas na 
temperatura de 4° a 8°, transportadas em caixas térmicas. 

Após a coleta das amostras identificá-las adequadamente com: NOME 
COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. Armazenar na térmica e 
comunicar a SCIH-HUP para o envio.  

Na ausência da SCIH, realizar coleta, armazenar adequadamente, preencher 
formulários de NOTIFICAÇÃO DE SRAG + FICHA DE CASOS SUSPEITOS COVID-19, 
disponíveis no INTRANET UNIMED. Entrar em contato com o FACILITIES para 
solicitação do motorista. 
 

                           
 

                                             
                             

7.  NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS 

 
Os casos suspeitos de infecção por COVID-19 devem ser comunicados 

imediatamente a SCIH(RAMAL 7768). Na ausência da SCIH seguir fluxo estabelecido 
e comunicar no 1° dia útil a data do evento. 

 

 

8. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS CONTACTANTES 

 
É necessário realizar uma busca ativa de contatos próximos como 

familiares, colegas de trabalho, entre outros. Os contactantes devem ser orientados 
quanto à possibilidade de manifestar alguns dos sintomas e da necessidade de 
permanecer em afastamento temporário no domicílio, manter distância dos demais 
familiares (saudáveis), além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos 
e pessoais, até que seja descartada a suspeita. Ao surgirem os sintomas, procurar 
imediatamente o serviço de saúde. 
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9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

 
A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já 

que atualmente não existe vacina para NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). 
Recomenda-se:  

• Intensificar higienização das mãos com álccol em gel ou água e sabonete; 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

• Evitar aglomerações; 

•  Ficar em casa quando estiver doente; 

• Evitar compartilhar objetos pessoais: talheres, copos e garrafas;  

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.  

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.  
Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de 

vários vírus, inclusive COVID-19.  

 


