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PROTOCOLO CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
1. INTRODUÇÃO
Em 31 de dezembro de 2019, surgiu na cidade de Wuhan, província de Hubei, China,
um surto de pneumonia de causa desconhecida. Esse fato derivou uma investigação pelo país
de tal forma que as autoridades sanitárias de Wuhan informaram a Organização Mundial de
Saúde (OMS) a presença de um conglomerado de 27 casos de Síndrome Respiratória Aguda de
etiologia desconhecida, estabelecendo um possível vínculo com o mercado de mariscos de
Huanan, o qual também vendia animais vivos.
Em 7 de janeiro de 2020, cientistas chineses isolaram uma nova cepa de Coronavírus e
realizaram o sequenciamento genético, identificando como possível etiologia causadora desse
conglomerado de casos de Síndrome Respiratória Aguda. O vírus isolado é um
betacoronavírus de similitude na sequência genética com o SARS-CoV e foi nomeado
inicialmente pela OMS como 2019-nCoV. Em 11 de fevereiro a OMS definiu uma nova
nomenclatura, passando a chamar de COVID-19.
Seguindo a recomendação do Comitê de Emergência, em 30 de janeiro de 2020, o
diretor da Organização Mundial de Saúde, declarou o surto do Novo Coronavírus (COVID-19)
como uma emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII).
De acordo com as atualizações publicadas pela OMS (https://bit.ly/2OhNdZL), até
04/03/2020, 93.090 casos foram confirmados de COVID-19 globalmente, sendo a maioria na
China (80.422) e 12.668 casos em outros 76 países. Até o momento, foram relatados 2.984
óbitos na China e 214 em outros países. No Brasil, até 04/03/2020, estavam em investigação
530 casos suspeitos, sendo três confirmados e 315 descartados. Mais informações a respeito
podem ser obtidas no link na Plataforma Online Cievs/PE (cievspe.com).
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral:
Orientar a Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Atenção à Saúde de
Pernambuco para atuar na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus, de modo a mitigar os riscos de transmissão
sustentada e prestar a assistência adequada em tempo oportuno.
2.2 Objetivos Específicos:


Atualizar periodicamente a rede de vigilância e atenção à saúde do estado com base
nas evidências técnicas e científicas nacionais e/ou internacionais;



Prevenir a transmissão do vírus para profissionais de saúde e contatos próximos;



Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporte clínico e
identificação precoce de complicações;



Orientar a conduta clínica diante dos casos suspeitos, prováveis e confirmados;



Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos;



Acompanhar a tendência da morbidade e da mortalidade associadas à doença;



Monitorar as cepas dos vírus respiratórios que circulam no estado;



Produzir e disseminar informações epidemiológicas.

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA DOENÇA
3.1 Período de incubação:
O período de incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com intervalo que
pode chegar até 16 dias.
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3.2 Período de transmissibilidade
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após
o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-19)
sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas.
Em humanos pode ser transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por
tosses e espirros em curta distância, também sendo transmitido por objetos contaminados
pelo vírus ou até mesmo pela disseminação pelo ar, afetando principalmente pessoas com a
imunidade debilitada. A sobrevivência do vírus vai depender de um meio que favoreça sua
manutenção no ambiente.

4. VIGILÂNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
4.1 Definições de Caso:
4. 1.1 Caso suspeito de doença pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
 Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou
sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão
sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias (figura 1);
OU
 Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um
sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,
congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para
COVID-19, nos últimos 14 dias.
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4.1.2 Caso provável de doença pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
 Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso
confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos
um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de
escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem
intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros
sinais e sintomas como: fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas
vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito,
desidratação e inapetência.

4.1.3 Caso confirmado de doença pelo Novo Coronavírus (COVID-19)
 Laboratorial: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo
real, pelo protocolo Charité.
 Clínico-Epidemiológico: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo
ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por 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.

4.1.4 Obervações
 FEBRE: considera-se febre aquela acima de 37,8°. ○ Alerta-se que a febre pode não
estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos,
imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento
antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a
decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
 CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19:
 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
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 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas
(por exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão
nua);
 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma
distância inferior a 2 metros;
 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula,
sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a
uma distância inferior a 2 metros;
 Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso
COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um
caso COVID-19 sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI)
ou com uma possível violação do EPI;
 Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em
qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes
ou cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que
o caso estava sentado.
 CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19:
 Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os
residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.

A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando-se o
ambiente e o tempo de exposição.

4.1.5. Definições de casos operacionais para a vigilância em saúde pública
Definições de caso operacionais para a vigilância em saúde pública não são definições clínicas.
Os médicos podem identificar situações em que a avaliação clínica pode ser levada em consideração e
a sua decisão deve ser registrada na ficha de notificação e prontuário do paciente.
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4.2 Notificação
Os casos suspeitos, prováveis e confirmados devem ser notificados de forma imediata
(até 24 horas) pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Centro de
Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS-PE) pelo email
(cievs.pe.saude@gmail.com) telefone (0800 281 3041- horário institucional) e via Plataforma
Online Cievs (https://bit.ly/2S8SaFA).
A CID10 que deverá ser utilizada é a: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização
não especificada. Os casos que também atendam à definição de caso de Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP – Gripe).

5. DIAGNÓSTICO
5.1 Laboratorial
5.1.1 Coleta de amostras
A realização de coleta de amostra está indicada sempre que ocorrer a identificação de
caso suspeito. De uma forma geral, o espécime preferencial para o diagnóstico laboratorial é a
secreção da nasofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em
processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7° dia (mas preferencialmente, até o 3°
dia).
Orienta-se a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral)
ou também amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado
bronco alveolar). Será necessária a coleta de 1 amostra, utilizando 3 swabs (2 nasofaringe e 1
orofaringe) que deverão ser acondicionados no mesmo meio de transporte viral e
encaminhada ao Lacen/PE. A amostra deverá estar acompanhada das seguintes fichas:
requisição do Ambiente de Gerenciamento Laboratorial - GAL (gerada pelo sistema) e ficha
de notificação de caso suspeito - FormSUS (https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019ncov).

As unidades hospitalares de referência que possuem cadastro no GAL terão acesso aos
resultados via web, como na rotina dos outros exames. No caso das unidades hospitalares da
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rede privada que não possuem cadastro no GAL, essas podem solicitar o cadastro junto ao
Lacen/PE, que orientará sobre a documentação necessária. Os resultados das amostras antes
do cadastro no GAL serão disponibilizados pelos respectivos municípios; e a partir do cadastro
realizado, já terão acesso aos resultados via web.

Observações:
 Usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado para a coleta de amostras
(ver precauções de contato e gotículas para amostras do trato respiratório superior e
precauções para aerossóis para coleta de amostras do trato respiratório inferior);
 No paciente com suspeita de infecção pelo novo coronavírus, especialmente com
pneumonia ou doença grave, uma única amostra do trato respiratório superior não
exclui o diagnóstico e se recomenda amostras adicionais do trato respiratório superior
e do trato respiratório inferior;
 A indução de escarro deve ser evitada devido ao aumento do risco de transmissão de
aerossóis.

5.1.2 Acondicionamento das amostras
As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8°C) e devem ser processadas dentro
de 24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se
congelar as amostras a -70°C até o envio, assegurando que mantenham a temperatura. A
embalagem para o transporte de amostras de casos suspeitos com infecção por COVID-19
devem seguir os regulamentos de remessa para Substância Biológica UN 337, Categoria B
(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza
_brasil.pdf).

5.1.3 Indicação para a coleta de amostras em situação de óbito
Para pacientes que evoluíram para o óbito, deverão ser realizadas pelo Serviço de
Verificação de Óbito (SVO) as coletas de: tecido da região central dos brônquios (hilar), dos
12

brônquios direito e esquerdo e da traqueia proximal e distal; tecido do parênquima pulmonar
direito e esquerdo; tecido das tonsilas e mucosa nasal. A coleta de amostras para realização
do diagnóstico histopatológico deve ser feita observando-se os protocolos em vigência, nos
serviços locais de patologia.

6. AVALIAÇÃO DOS CONTACTANTES
Deverá ser realizada a busca ativa de contatos próximos (familiares, colegas de
trabalho, entre outros, conforme investigação), e os mesmos serão orientados sobre a
possibilidade de manifestação de sintomas e, nesses casos, da necessidade de permanecer em
isolamento domiciliar, mantendo distância dos demais familiares; além de evitar o
compartilhamento de utensílios domésticos e pessoais, até que seja descartada ou
confirmada a suspeita. Orientar aos indivíduos próximos que manifestarem sintomas que
procurem imediatamente um serviço de pronto atendimento.

7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
7.1 Precauções padrão
Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção por COVID-19. A melhor
maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. O Ministério da Saúde
recomenda ações preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação dos vírus
respiratórios, incluindo:
- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não
houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
- Evitar contato próximo com pessoas doentes.
- Ficar em casa quando estiver doente.
- 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.
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Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus,
inclusive o novo coronavírus.
Demais medidas de prevenção e controle para os serviços de saúde encontram-se
detalhadas nas Notas Técnicas da ANVISA, disponível em https://www.cievspe.com/novocoronavirus-2019-ncov.

8. ASSISTÊNCIA AOS CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID19)
8.1 Manejo Clínico de Casos Suspeitos de Infecção pelo Novo Coronavírus (Covid-19)
As infecções por COVID-19 têm um amplo espectro de sintomas, podendo variar de
sintomas leves a quadros graves de pneumonia, síndrome respiratória aguda grave (SRAG),
sepse e choque séptico.
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no entanto,
casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da temperatura e a
febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do descenso observado no caso de
Influenza. O diagnóstico de infecção por coronavírus depende da investigação clínicoepidemiológica e do exame físico (TABELA 1).
As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas
por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente,
circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial
respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros.
É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado o histórico
de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o
exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual
investigação epidemiológica.
Os casos identificados como suspeitos deverão ser notificados de forma imediata ao
CIEVS-PE
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8.2 Triagem: Reconhecimento das síndromes clínicas associadas à infecção por COVID-19 e
classificação do paciente
O reconhecimento precoce de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave
associados à infecção por COVID-19 é fundamental para a instituição de medidas adequadas
de suporte e de tratamento em tempo oportuno, com base na gravidade da doença. Esta
síndrome se caracteriza por infecção respiratória aguda com história de febre ou temperatura
medida ≥38 ° C e tosse, com início nos últimos 10 dias, que evolui com sinais de gravidade e
exige hospitalização. A ausência de febre, no entanto, não exclui a infecção viral.
Os fatores de risco para o agravamento do quadro clinico ainda não estão totalmente
identificados. No entanto, idosos e pacientes com comorbidades (incluindo diabetes,
hipertensão, pneumopatias, obesidade mórbida, doença renal crônica

e doença

cardiovascular) estão com maior frequência no grupo de gravidade.
Crianças com histórico de contato com casos graves de infecção por COVID-19, ou com
condições subjacentes (doença hematológica, imunossupressão, diabetes, desnutrição grave,
hipoplasia pulmonar, cardiopatia e outras anomalias congênitas) podem apresentar maior
risco de evoluir como casos graves. A tabela 1 detalha os sinais e sintomas relacionados às
síndromes clínicas associadas à infecção pelo COVID-19.
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Tabela 1 Síndromes Clínicas associadas à infecção por COVID-19
SÍNDROME
CLÍNICA
Doença
não
complicada

Pneumonia sem
complicações

Pneumonia grave

Síndrome
do
desconforto
respiratório
agudo (SDRA)

Sepse

Choque séptico

SINAIS E SINTOMAS
Quadro compatível com infecção de vias aéreas superiores, sem sinais de desidratação, dispneia, sepse ou
disfunção de órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns são: febre, tosse, dificuldade para respirar, dor na
garganta, congestão nasal, cefaleia, mal-estar e mialgia. Pacientes imunossuprimidos, idosos e crianças podem
apresentar quadro atípico. Esses pacientes não apresentam sinais de desidratação, febre ou dificuldade para
respirar.
Infecção do trato respiratório inferior sem sinais de gravidade.
Criança sem pneumonia grave com tosse ou dificuldade para respirar + taquipneia:
<2meses: ≥60ipm
2 a 11 meses: ≥50ipm
1 a 5 anos: ≥40 ipm
Adolescente ou adulto: infecção do trato respiratório inferior com algum dos seguintes sinais de gravidade:
frequência respiratória > 30 incursões por minuto; dispneia; SpO2 < 90% em ar ambiente; cianose; disfunção
orgânica.
Crianças com tosse ou dificuldade de respirar associado a sinais de gravidade: cianose central ou SpO2 <92%;
uso de musculatura acessória para respiração; incapacidade ou recusa de se amamentar ou de ingerir líquidos;
gasping, gemido, sibilância ou estridor em repouso; vômitos incoercíveis; alteração do sensório (irritabilidade ou
sonolência); convulsões.
A frequência respiratória que denota gravidade em crianças dependerá da idade, a saber:<2meses: ≥60irpm; 2 a
11 meses: ≥50irpm; 1 a 5 anos: ≥40 ipm. O diagnóstico é clínico. Exames de imagens podem excluir
complicações.
Início ou agravamento dos sintomas respiratórios, até 1 semana do aparecimento da doença. Pode ainda
apresentar: alterações radiológicas (opacidades bilaterais, atelectasia lobar/pulmonar ou nódulos); edema
pulmonar não explicado por insuficiência cardíaca ou hiper-hidratação; relação PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg – leve
(entre 200-300 mmHg), moderada (entre 100-200 mmHg) e grave (abaixo de 100 mmHg).
Avaliação do edema pulmonar/sobrecarga hídrica: insuficiência respiratória não totalmente explicada por
insuficiência cardíaca ou sobrecarga de líquidos. Necessita de avaliação objetiva (por exemplo,ecocardiografia)
para excluir a causa do edema se nenhum fator de risco estiver presente.
Avaliação da Oxigenação (adultos):
• SDRA leve: 200 mmHg <PaO2 / FiO2 ≤ 300 mmHg (com PEEP ou CPAP ≥5 cmH2O, ou não
ventilado)
• SDRA moderada: 100 mmHg <PaO2 / FiO2 ≤200 mmHg com PEEP ≥5 cmH2O, ou não ventilado)
• SDRA grave: PaO2 / FiO2 ≤ 100 mmHg com PEEP ≥5 cmH2O,
ou não ventilado)
• Quando a PaO2 não está disponível, SpO2 / FiO2 ≤315 sugere SDRA (inclusive em pacientes não
ventilados)
Avaliação da Oxigenação(crianças):
(Obs.: IO = Índice de Oxigenação e IOS = Índice de Oxigenação usando SpO2):
• VNI de dois níveis ou CPAP ≥5 cmH2O por máscara facial: PaO2 / FiO2 ≤ 300 mmHg ou SpO2 /
FiO2 ≤264
• SDRA leve (invasivamente ventilado): 4 ≤ IO<8 ou 5 ≤ IOS <7,5
• SDRA moderada (ventilação invasiva): 8 ≤ IO <16 ou 7,5 ≤ IOS <12,3
• SDRA grave (ventilação invasiva): IO≥ 16 ou IOS ≥ 12,3
Síndrome da resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica na presença de infecção presumida ou
confirmada. São sinais frequentes de disfunção orgânica: alteração do nível de consciência, oligúria, taquipneia
e/ou dispneia, baixa saturação de oxigênio, taquicardia, pulso débil, extremidades frias, coagulopatia,
trombocitopenia, acidose, elevação do lactato sérico ou da bilirrubina.
Sepse acompanhada de hipotensão [pressão arterial média (PAM) < 65 mmHg] a despeito de ressuscitação
volêmica adequada. Crianças: qualquer hipotensão (PAS <percentil 5 ou> 2 Desvios padrão abaixo do normal
para a idade) ou 2-3 dos seguintes: estado de confusão mental; taquicardia ou bradicardia (FC <90 bpm ou> 160
bpm em bebês e FC <70 bpm ou> 150 bpm em crianças); enchimento capilar lentificado (> 2 s) ou vasodilatação
quente com pulsos delimitadores; taquipnéia; pele mosqueada; erupção petequial ou purpúrica; lactato
aumentado; oligúria; hipertermia ou hipotermia.

Fonte: Modificado de OMS. Janeiro, 2020.
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A indicação de internamento hospitalar dos pacientes com suspeita de infecção pelo
COVID-19 se dá a partir de critérios clínicos objetivos que denotem gravidade do caso. Podem
ser considerados critérios clínicos para a indicação de internamento hospitalar a presença de
dispnéia, queda da saturação de Oxigênio no ar ambiente, tempo do início dos sintomas
superior a 5 dias com piora clínica nas últimas 24h, alterações na ausculta respiratória como
sibilos e crepitantes, alteração do nível de consciência, alteração da função renal e/ou
hepática e alterações radiológicas nos pulmões como a presença de infiltrados intersticial ou
alvéolo-intersticial.
Nos casos sem identificação de critérios que denotem gravidade mas que tenham
fatores de risco, deve ser avaliada a possibilidade de internação sobretudo nos casos de
descompensação da doença pré-existente e se o paciente encontra-se no 5º. dia a partir do
início da sintomatologia, diante do risco de deterioração clínica nesse período da infecção.
Ainda devem ser considerados fatores como a incapacidade para a observação domiciliar, no
caso do paciente morar sozinho, ou a dificuldade de retorno imediato ao hospital diante da
piora clínica com o decorrer da evolução da doença.
Os pacientes sem gravidade e sem fatores de risco devem receber alta hospitalar e
receber orientações gerais sobre a doença e sobre a necessidade de isolamento domiciliar.

8.3 Implantação imediata de medidas de prevenção e controle
A implantação de medidas de prevenção e controle

é fundamental

durante a

avaliação e o manejo clínico dos pacientes com suspeita de infecção pelo COVID-19 e deve
ser iniciada no ponto de entrada do paciente no serviço de saúde (Tabela 2).
As precauções padrão devem ser aplicadas rotineiramente em todas as áreas da
assistência e incluem a higiene das mãos, uso de EPI para evitar o contato direto com o
sangue, fluidos corporais, secreções (incluindo secreções respiratórias) e pele não intacta. As
precauções também incluem a prevenção de picadas de agulha e/ou ferimento por objetos
cortantes; gerenciamento seguro de resíduos; limpeza e desinfecção de equipamentos e
limpeza do meio ambiente.
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Tabela 2 Como implementar medidas de prevenção e controle de infecção em pacientes com suspeita ou
confirmação de infecção por COVID-19
PRECAUÇÃO
Aplicar precauções
na triagem

Aplicar precauções
contra gotículas

Aplicar precauções
de contato

Aplique precauções
no ar ao executar
um procedimento
de geração de
aerossol

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO
Dê uma máscara cirúrgica ao paciente suspeito e direcione o paciente para uma área separada,
uma sala de isolamento, se disponível. Mantenha pelo menos 1 metro de distância entre
pacientes suspeitos e outros pacientes. Instrua todos os pacientes a cobrir o nariz e a boca
durante a tosse ou espirrar com tecido ou cotovelo flexionado para os outros. Realizar higiene
das mãos após contato com secreções respiratórias.
As precauções contra gotículas impedem a transmissão de gotículas grandes de vírus
respiratórios. Use uma máscara cirúrgica se estiver trabalhando dentro de 1-2 metros do
paciente. Coloque os pacientes em quartos individuais ou agrupe aqueles com o mesmo
diagnóstico etiológico. Se uma etiologia diagnóstico não for possível, agrupe pacientes com
diagnóstico clínico semelhante e com base em fatores de risco epidemiológicos, com separação.
Ao prestar cuidados em contato próximo com um paciente com sintomas respiratórios (por
exemplo, tosse ou espirro) use proteção para os olhos (máscara facial ou óculos de proteção),
pois podem ocorrer pulverizações de secreções. Limite a movimentação de pacientes dentro da
instituição e garantir que os pacientes usem máscara cirúrgica quando estiverem fora de seus
quartos.
As precauções contra gotículas e contato impedem a transmissão direta ou indireta do contato
com superfícies ou equipamentos contaminados (ou seja, contato com tubos / interfaces de
oxigênio contaminados). Use EPI (máscara cirúrgica, proteção para os olhos, luvas e bata) quando
entrar na sala e remover o EPI ao sair.
Se possível, use equipamento descartável ouindividual (por exemplo, estetoscópios, medidor de
pressão arterial e termômetros). Se o equipamento precisar ser compartilhado entre os
pacientes, limpe-o e desinfete.
Os profissionais de saúde devem evitar tocar nos olhos, nariz e boca com substâncias
potencialmente contaminadas e mãos com ou sem luvas.
Evite contaminar superfícies ambientais que não estejam diretamente relacionadas ao
atendimento ao paciente (por exemplo, porta alças e interruptores de luz). Garanta ventilação
adequada no ambiente. Evite a movimentação de pacientes ou transporte.Realizar higiene das
mãos.
Garantir que os profissionais de saúde que executam procedimentos que geram aerossol (ou
seja, aspiração aberta do trato respiratório,intubação, broncoscopia, ressuscitação
cardiopulmonar) use EPI, incluindo luvas, avental com mangas compridas, proteção para os olhos
e máscara N95, equivalente, ou com nível de proteção mais alto.

Fonte: Traduzido de OMS. Janeiro, 2020.

8.4 Monitoramento e terapia precoce de suporte
Os casos suspeitos, prováveis e/ou confirmados devem ser monitorados clinicamente
e receber suporte clínico precoce de acordo com a demanda assistencial. Para tanto,
recomenda-se:
 Administrar oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes com SRAG e
dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque;
Observações: Iniciar oxigenoterapia a 5L/min e taxas de fluxo de titulação para atingir
a SpO2 alvo ≥90% em adultos não grávidas e SpO2 ≥92-95% em pacientes grávidas;
 Crianças com sinais de emergência (respiração obstruída ou ausente, dificuldade
respiratória grave,cianose central, choque, coma ou convulsões) deve receber
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oxigenoterapia durante a ressuscitação para atingir SpO2 ≥94%; de outra forma, a
SpO2 alvo é ≥90%;
 Usar tratamento conservador de fluidos (evite sobrecarga hídrica) em pacientes com
SRAG quando não houver evidência de choque;
Observações: Pacientes com SRAG devem ser tratados com cautela com fluidos
intravenosos, pois a ressuscitação agressiva pode piorar a oxigenação, especialmente
em locais onde a disponibilidade de ventilação mecânica é limitada;
 Administrar antimicrobianos empíricos para tratar todos os patógenos prováveis que
causam SRAG. O início do tratamento deve ser imediato, dentro de uma hora da
avaliação inicial do paciente para pacientes com sepse;
Observações: Embora se suspeite que o paciente tenha COVID-19, em caso de sepse,
os antimicrobianos empíricos indicados devem ser administrados na primeira hora a
partir da identificação do quadro séptico;
 Indicar a antibioticoterapia empírica baseada no diagnóstico clínico (pneumonia,
pneumonia associada a cuidados de saúde, se a infecção foi adquirida em
estabelecimentos de saúde, ou sepse), epidemiologia local, dados de suscetibilidade e
diretrizes de tratamento;
 Incluir na terapia empírica um inibidor da neuraminidase (Fosfato de Oseltamivir),
quando existe circulação local ou outros fatores de risco, incluindo histórico de viagens
ou exposição a vírus da influenza, conforme protocolo de tratamento da influenza
disponível

em:

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.
pdf.
 Desescalonar a terapia empírica com base nos resultados da microbiologia e na
condução clínica;
 Monitorar de perto os pacientes com SRAG quanto a sinais de complicações clínicas
como insuficiência respiratória e sepse de progressão rápida e aplique intervenções de
suporte imediatamente;
 Identificar as comorbidades do paciente para realizar o atendimento e estabelecer
condutas individualizadas, tendo em vista a evidência de que podem funcionar como
fatores de risco para o agravamento do quadro clinico e e piora do prognóstico;
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 Não administrar rotineiramente corticosteróides sistêmicos para o tratamento de
pneumonia viral ou SDRA fora dos ensaios clínicos, a menos que estejam indicado por
outro motivo. Estudos não relatam aumento de sobrevida, podendo haver aumento de
complicações (infecções secundárias, necrose avascular, psicose, diabetes, entre
outros).

8.5 Coleta de amostras para diagnóstico laboratorial
Para a coleta de amostras para o diagnóstico laboratorial, recomenda-se:
 A coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs combinado (nasal/oral) ou
também amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou
lavado bronco alveolar). Será necessária a coleta de 1 amostra, utilizando 3 swabs (2
nasofaringe e 1 orofaringe) que deverão ser acondicionados no mesmo meio de
transporte viral e encaminhada ao Lacen/PE, o mais rápido possível. Mais informações
sobre a coleta, o encaminhamento e o acondicionamento da amostra encontram-se no
item 5 referente ao diagnóstico do COVID-19.
 Coletar hemoculturas para bactérias que causam pneumonia e sepse, idealmente
antes da terapia antimicrobiana. No entanto, não atrasar o início da terapia
antimicrobiana para coletar hemoculturas.

8.6 Tratamento da insuficiência respiratória hipoxêmica e da síndrome do desconforto
respiratório agudo (SDRA)
A

insuficiência

respiratória

hipoxêmica

na

SDRA

geralmente

resulta

de

incompatibilidade intrapulmonar de ventilação-perfusão ou shunt e geralmente requer
ventilação mecânica.
Diante da identificação do quadro de insuficiência respiratória hipoxêmica e da SDRA,
recomenda-se:
 Reconhecer insuficiência respiratória hipoxêmica grave quando um paciente com
dificuldade respiratória estiver com falha na oxigenoterapia com alto fluxo.
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Observações: Os pacientes podem continuar a ter um aumento do trabalho
respiratório ou hipoxemia, mesmo quando o oxigênio é liberado através de máscara
com bolsa reservatório (vazões de 10-15L /min, que normalmente é o fluxo mínimo
necessário para manter a inflação da bolsa; FiO2 0,60-0,95).


Instituir ventilação mecânica precocemente em pacientes com insuficiência
respiratória hipoxêmica persistente (apesar da oxigenoterapia).



Considerar ventilação não invasiva (VNI) se desconforto respiratório leve,
imunossupressão presente ou problemas cardiovasculares.



Proceder com intubação endotraqueal caso não haja resposta à VNI. O procedimento
deve ser realizado por um profissional treinado e experiente, utilizando precauções
para aerossóis.



Implementar ventilação mecânica usando volumes correntes mais baixos (4-8 ml/ kg
de peso corporal previsto, PBW) e pressões inspiratórias mais baixas (pressão de platô
<30 cmH2O).

 Evitar que o paciente se desconecte do ventilador, o que resulta em perda de PEEP e
atelectasia. Use cateteres em linha para sucção das vias aéreas e prenda o tubo
endotraqueal quando for necessário desconectar (por exemplo, transferir para um
ventilador de transporte).


Utilizar a ventilação em posição prona por mais de 12 horas por dia, nos pacientes com
SDRA grave.
Observações: A aplicação de ventilação em posição prona é fortemente recomendada
para pacientes adultos e pediátricos com SDRA grave em unidade de terapia intensiva,
mas requer profissionais treinados e com conhecimento suficiente para ser realizada
com segurança.

8.7 Identificação precoce e tratamento do choque séptico:
O diagnóstico de choque séptico em adultos é sugerido quando houver suspeita ou
confirmação de infecção e identificada a necessidade de utilização de vasopressores para
manter a pressão arterial média (PAM) ≥65 mmHg e o lactato é ≥2 mmol/L, na ausência de
hipovolemia. Nesses casos recomenda-se:
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Administrar pelo menos 30 ml/kg de cristalóide isotônico em adultos nas primeiras 3
horas para a ressuscitação do choque séptico em adultos. No caso de crianças, em
locais com bons recursos, administrar 20 ml/kg em bolus rápido e até 40-60 ml/kg na
primeira hora para a ressuscitação do choque séptico.

•

Não utilizar soluções hipotônicas ou baseadas em amidos para ressuscitação;

•

Administrar vasopressores quando o choque persistir durante ou após a ressuscitação
hídrica. Se os cateteres venosos centrais não estiverem disponíveis, os vasopressores
podem ser administrados por meio de um acesso IV periférico, mas deverá ser
utilizada uma veia calibrosa e os sinais de extravasamento e necrose tecidual local
devem ser monitorados constantemente. Se ocorrer extravasamento, a infusão deve
ser suspensa de imediato.

•

Considerar a administração de hidrocortisona intravenosa (até 200mg/dia) ou
prednisolona (até 75mg/dia) nos pacientes com choque persistente que necessitam de
doses crescentes de vasopressores.

•

No caso de crianças, é importante reconhecer o choque séptico quando for
identificada hipotensão (pressão arterial sistólica [PAS] < percentil 5 ou> 2 Desvios
Padrão abaixo do normal para a idade) e disfunção circulatória; estado mental
alterado; taquicardia ou bradicardia (FC <90 bpm ou> 160 bpm em lactentes e FC <70
bpm ou> 150 bpm em crianças); enchimento capilar prolongado (> 2 s) ou
vasodilatação quente com pulsos débeis; taquipneia, pele mosqueada, petéquias ou
manchas purpúricas; aumento de lactato; oligúria; hipertermia ou hipotermia.

8.8 Prevenção de complicações

Medidas de prevenção devem ser adotadas para redução das complicações que mais
frequentemente acometem o paciente crítico. A tabela 3 cita as intervenções indicadas na
redução destas complicações.
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Tabela 3 Intervenções para prevenção de complicações
PREVENÇÃO DE
COMPLICAÇÕES
Reduzir dias de ventilação
mecânica invasiva

Reduzir a incidência de
pneumonia associada ao
ventilador

Reduzir a incidência de
tromboembolismo
venoso
Reduzir a incidência de
infecção da corrente
sanguínea relacionada ao
cateter
Reduzir a incidência de
úlceras de pressão
Reduzir a incidência de
úlceras por estresse
/hemorragia
gastrointestinal

Reduzir a incidência
demiopatia/neuropatia
relacionada à UTI

MEDIDAS DE INTERVENÇÃO
• Use protocolos de desmame que incluam avaliação diária de testes de respiração
espontânea (TRE);;
• Minimize a sedação contínua ou intermitente, visando pontos finais de titulação
específicos (sedação leve, a menos contra-indicado) ou com interrupção diária de infusões
sedativas contínuas;
• Mantenha o paciente em posição semi-reclinada (elevação da cabeceira da cama 3045º);
• Use um sistema de sucção fechado; periodicamente drene e descarte o condensado na
tubulação;
• Use um novo circuito de ventilação para cada paciente; Quando o paciente estiver
ventilado, troque o circuito se estiver sujo ou danificado, mas não rotineiramente;
• Troque o umidificador quando houver mau funcionamento, quando estiver sujo ou a
cada 5–7 dias;
• Use profilaxia farmacológica (heparina de baixo peso molecular *preferível se disponível+
ou heparina 5000 unidades por via subcutânea duas vezes ao dia) em adolescentes e
adultos sem contra-indicações. Para aqueles com contra-indicações, use profilaxia
mecânica (dispositivos de compressão pneumática intermitentes);
• Use procedimento operacional padrão (POP) com detalhamento de cada etapa
necessária para inserção estéril do cateter e lembrete com data de inserção para remoção
quando não for mais necessário;
• Vire paciente a cada duas horas;
• Forneça nutrição enteral precoce (dentro de 24 a 48 horas após a admissão);
• Administrar bloqueadores dos receptores da histamina-2 ou inibidores da bomba de
prótons em pacientes com fatores de risco para sangramento gastrointestinal. Fatores de
risco para sangramento gastrointestinal incluem ventilação mecânica por ≥48 horas,
coagulopatia, terapia renal substititutiva, doença hepática, múltiplas comorbidades e
maior escore de insuficiência orgânica;
•Mobilize ativamente o paciente no início da doença, quando for seguro fazê-lo.

Fonte: Traduzido de OMS. Janeiro, 2020.

8.9 Considerações especiais para gestantes
As gestantes com suspeita ou confirmação de COVID-19 devem ser tratadas com
terapias de suporte, conforme descrito, levando em consideração as adaptações fisiológicas
da gravidez. O uso de agentes terapêuticos em investigação fora de um estudo de pesquisa
deve ser guiado por uma análise de risco-benefício individual baseada no benefício potencial
para a mãe e a segurança do feto, com consulta de um especialista em obstetrícia e comitê de
ética.
As decisões sobre o parto de emergência e a interrupção da gravidez são desafiadoras
e baseadas em fatores como a idade gestacional, condição materna e estabilidade fetal. As
consultas com especialistas em obstetrícia, neonatologia e terapia intensiva, dependendo da
condição da mãe, são essenciais.
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8.10 Transporte de paciente definido como caso suspeito e/ou provável
Diante da identificação de caso suspeito e/ou provável de infecção por COVID-19 a
partir dos critérios descritos anteriormente, após a anamnese e história clínica do paciente, o
responsável pelo atendimento deverá contactar o CIEVS/PE e, a partir da orientação recebida,
realizar o contato com a Central de Regulação das Urgências para a solicitação de senha para
remoção para uma das unidades de referência da rede assistencial.
Uma vez identificada a necessidade de remoção para outra unidade, algumas medidas
de segurança devem ser adotadas para garantir um transporte seguro e em tempo oportuno
para o paciente e toda a equipe responsável pela transferência.
Para o transporte do paciente para outra unidade, recomenda-se:
•

Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;

•

A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) pela equipe de remoção.
Considerar sempre a possibilidade de que durante o transporte pode existir a
necessidade de realizar procedimentos invasivos que causem a formação de
aerossóis, como intubação e ventilação mecânica;

•

Realizar higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente;

•

Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou
outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional
padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus
equipamentos;

• Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, sabonete
líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, óculos de
proteção e luvas de procedimento) do veículo de transporte.
8.11 Serviços de referência
Os serviços de referência para internamento de casos suspeitos de infecção por
COVID-19, na primeira fase do Plano Estadual de Contingência, são o Hospital Oswaldo Cruz,
para adultos e crianças e o Hospital Correia Picanço para crianças menores de 14 anos.
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O IMIP é o serviço de referência para tratamento de gestantes, puérperas e recémnascidos com suspeita de infecção pelo coronavírus. A unidade dispõe de oxigenação por
membrana extracorpórea (ECMO) e também será referência para casos que necessitem deste
suporte terapêutico (Tabela 4).
Tabela 4 Hospitais de Referência – 1ª. Fase do Plano de Contingência Estadual
PACIENTES
Adultos
Crianças
Gestantes, puérperas e RN
Pacientes com necessidade de ECMO

HOSPITAL DE REFERÊNCIA
Hospital Universitário Oswaldo Cruz
Hospital Universitário Oswaldo Cruz
Hospital Correia Picanço (menores de 14 anos)
IMIP
IMIP

Fonte: SES/PE

Os pacientes admitidos em qualquer serviço da rede pública que atendam à definição
de caso deverão ser encaminhados, via Central de Regulação Hospitalar (0800 281 0355), aos
hospitais de referência (Tabela 4). De acordo com o nível de ativação do plano de
contingência para infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) da Secretaria Estadual de Saúde,
outros serviços de referência poderão ser instituídos (Plano de Contingência para Infecção
pelo Novo Coronavírus - COVID-19, disponível em https://www.cievspe.com/novo-coronavirus2019-ncov).

A rede privada deverá ser demandada para assistência aos casos suspeitos, prováveis
e/ou confirmados para os pacientes com planos de saúde. Essas unidades deverão seguir
todas as orientações em relação à notificação, coleta de amostras, acompanhamento clínico e
orientações para a alta conforme descrito neste protocolo.

8.12 Alta Hospitalar
A avaliação da alta hospitalar deverá ser individualizada, considerando além da
condição clínica do paciente, se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de
seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo
atendimento. Recomenda-se que, ao indicar a alta hospitalar para acompanhamento
domiciliar dos casos suspeitos, prováveis e/ou confirmados, seja realizado contato com o
município de residência do paciente para a garantia da continuidade do cuidado e do
seguimento do caso pela atenção básica e pelo serviço de vigilância municipal.
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Todos os pacientes que estejam com menos de 07 (sete) dias de sintomas da doença e
que possuam condições clínicas e sociais para acompanhamento no domicílio deverão receber
orientações de controle de infecção e prevenção de transmissão para contatos.
Os pacientes ou seus responsáveis devem ser alertados também para a possibilidade
de piora tardia do quadro clínico e devem ser esclarecidos quanto aos sinais de alerta de
complicações como o aparecimento, elevação ou recrudescência de febre e/ou sinais
respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga ou dispnéia. A presença de qualquer sinal de
alerta deverá determinar retorno do paciente ao serviço de saúde e hospitalização.
Especial atenção deve ser dispensada a pacientes idosos ou com comorbidades
incluindo diabetes, hipertensão e doença cardiovascular, grupo mais vulnerável a
complicações cardíacas e respiratórias. Estes pacientes devem ser acompanhados com
estreita vigilância até o sétimo dia do início dos sintomas e devem ser orientados, após a alta
hospitalar, a procurar imediatamente o serviço de saúde em caso de aparecimento de sinais
de alerta ou piora clínica.
Crianças com histórico de contato com casos graves de infecção por COVID-19, ou com
condições subjacentes (doença hematológica, imunossupressão, diabetes, desnutrição grave,
hipoplasia pulmonar, cardiopatia e outras anomalias congênitas) também integram o grupo
de maior risco para complicações e devem ser acompanhados com estreita vigilância até o
sétimo dia do início dos sintomas. Os pais ou responsáveis por esses pacientes devem ser
orientados, após a alta hospitalar, a procurar imediatamente o serviço de saúde em caso de
aparecimento de sinais de alerta ou piora clínica.
Recomenda-se a utilização pelos serviços de referência responsáveis pela indicação de
alta hospitalar para acompanhamento domiciliar, a utilização de termo de esclarecimento
com orientações detalhadas para os pacientes e contactantes no que diz respeito ao
isolamento no ambiente domiciliar, aos cuidados gerais e aos sinais de alerta que denotem
piora clínica e indiquem o retorno do paciente ao serviço.
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ANEXO 1: ORIENTAÇÕES GERAIS PARA PACIENTES EM CONDIÇÕES DE ALTA HOSPITALAR
Pacientes que preencham critérios para casos suspeitos, prováveis ou confirmados para
COVID-19 com condições clínicas e sociais para acompanhamento domiciliar deverão seguir as
seguintes orientações de controle de infecção e prevenção de transmissão para contatos:
1. O paciente deve permanecer em quarto individual bem ventilado. Caso não seja possível a
permanência em quarto privativo, os demais membros da família deverão manter a distância
de pelo menos 1 metro da pessoa doente. Por exemplo, dormir em camas separadas.
2. Limitar o número de cuidadores e não receber visitas. Os cuidadores não devem ser
acometidos por doenças crônicas ou imunossupressão.
3. A circulação do paciente deve ser limitada na residência. Os ambientes compartilhados (ex:
cozinha, banheiro) devem ser bem ventilados (manter as janelas abertas).
4. O cuidador, ao entrar em contato próximo com o paciente, deverá usar máscara cirúrgica
bem ajustada ao rosto quando estiver na mesma sala e durante a manipulação da pessoa
doente. As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar
molhada ou suja com secreções, deverá ser trocada imediatamente.
5. Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos com
água e sabão ou produto alcoólico após a remoção da máscara.
6. Ao realizar higiene das mãos com água e sabão, utilizar, preferencialmente, toalhas de
papel descartáveis para secar as mãos. Caso toalhas de papel descartáveis não estejam
disponíveis, usar toalhas de pano e trocar quando ficarem molhadas.
7. Máscaras e luvas não devem ser reutilizadas.
8. Etiqueta respiratória deve ser praticada por todos. Cobrir a boca e o nariz durante a tosse e
espirros usando máscara cirúrgica, lenços de papel ou cotovelo flexionado, seguido de higiene
das mãos.
9. Descartar os materiais usados para cobrir a boca e o nariz imediatamente após o uso.
10. Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções
respiratórias e fezes. Os cuidadores devem utilizar luvas descartáveis para fornecer cuidados
orais ou respiratórios e quando manipular fezes, urina e resíduos. Realizar a higiene das mãos
antes e depois da remoção das luvas.
11. Luvas, máscaras e outros resíduos gerados pelo paciente ou durante os cuidados com o
paciente devem ser colocadas em lixeira com saco de lixo no quarto da pessoa doente antes
do descarte com outros resíduos domésticos.
12. Não compartilhar objetos pessoais como escovas de dente, talheres, pratos, bebidas,
toalhas ou roupas de cama.
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13. Realizar higienização de objetos como controle remoto, computadores e tablets após o
uso. Não compartilhar telefones celulares.
14. Manter uso exclusivo de roupas de cama, talheres e pratos para o paciente. Estes objetos
devem ser limpos com água e sabão ou detergente comum após o uso e podem ser
reutilizados pelo paciente.
15. Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de cabeceira,
quadros de cama e outros móveis do quarto do paciente diariamente com desinfetante
doméstico comum contendo hipoclorito de sódio 0,5%.
16.Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com
desinfetante doméstico comum contendo hipoclorito de sódio 0,5%.
17. Roupas limpas e sujas, roupas de cama, toalhas de banho e de mão do paciente devem ser
lavadas com água e sabão comum.
18. Usar luvas descartáveis e roupas de proteção (por exemplo, aventais de plástico) ao limpar
ou manusear superfícies, roupas ou superfícies com fluidos corporais. Retirar o avental antes
da remoção das luvas e realizar higiene das mãos imediatamente após.
19. Os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas.
20. Considerando as evidências limitadas de transmissão pessoa a pessoa, indivíduos que
podem ter sido expostos a casos suspeitos de infecção por COVID-19 (incluindo cuidadores e
trabalhadores de saúde) devem ser aconselhados a monitorar sua saúde por 14 dias, a partir
do último dia do possível contato, e procurar atendimento médico imediato se desenvolver
quaisquer sintomas, particularmente, febre, tosse ou falta de ar. Ao procurar um serviço de
saúde informar na chegada o contato recente com paciente suspeito ou confirmado para
infecção pelo COVID-19 e utilizar máscara cirúrgica durante todo o tempo. É aconselhado
chamar uma ambulância ou utilizar veículo privado com boa ventilação para o transporte.
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