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INTRODUÇÃO 

 
 

Em 31 de Dezembrode de 2019, o escritório da OMS na China foi informado sobre 

casos de pneumonia de etiologia desconhecida foi detectada na cidade de Wuhan, província de 

Hubei. As autoridades chinesas identificaram um novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 

07 de Janeiro de 2020. E, 11 e 12 de Janeiro de 2020, a OMS (Organização Mundial deSaúde) 

recebeu mais informações detalhadas da Comissão Nacional de Saúde da China, deque o surto 

estava associado a exposições em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan. 

Em 30 de Janeiro de 2020 ,a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com 

especialistas. Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana da 

doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio da Portaria MS nº 188, e conforme 

Decreto nº 7.616, de 17 de Novembro de 2011. A Portaria nº 188 também estabeleceu o Centro 

de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCOV) como mecanismo nacional da 

gestão coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sobre 

responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde a gestão doCOE-nCoV. 
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CORONAVÍRUS 
 
 

DESCRIÇÃO 

Infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente 

grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição global. 

 

AGENTE ETIOLÓGICO 

O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em amostras de lavado 

broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa desconhecida na cidade de 

Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. Pertence ao subgênero 

Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo coronavírus conhecido a infectar seres 

humanos 

 

RESERVATÓRIO  

Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes 

de animais, incluindo o homem, camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus 

de animais podem infectar pessoas e depois se espalhar entre seres humanos como já ocorreu 

com o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Até o momento, não foi definido o reservatório silvestre do 

SARS-CoV-2. 

 

MODO DE TRANSMISSÃO 

De acordo com as evidências mais atuais, o SARS-CoV-2, da mesma forma que outros 

vírus respiratórios, é transmitido principalmente por três modos: contato, gotículas ou por 

aerossol 

 A transmissão por contato é a transmissão da infecção por meio do contato direto com 

uma pessoa infectada (por exemplo, durante um aperto de mão seguido do toque nos 

olhos, nariz ou boca), ou com objetos e superfícies contaminados (fômites). 

 A transmissão por gotículas é a transmissão da infecção por meio da exposição a 

gotículas respiratórias expelidas, contendo vírus, por uma pessoa infectada quando ela 

tosse ou espirra, principalmente quando ela se encontra a menos de 1 metro de 

distância da outra. 

 A transmissão por aerossol é a transmissão da infecção por meio de gotículas 

respiratórias menores (aerossóis) contendo vírus e que podem permanecer suspensas  
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no ar, serem levadas por distâncias maiores que 1 metro e por períodos mais longos. 

A epidemiologia do SARS-CoV-2 indica que a maioria das infecções se espalha por 

contato próximo (menos de 1 metro), principalmente por meio de gotículas respiratórias. Não há 

evidência de transmissão eficiente para pessoas em distâncias maiores ou que entram em um 

espaço horas depois que uma pessoa infectada esteve lá. A transmissão por gotículas menores 

contendo o SARS-CoV-2 suspensas no ar na comunidade são incomuns, entretanto pode 

ocorrer em circunstâncias especiais quando uma pessoa infectada produz gotículas 

respiratórias por um período prolongado (maior que 30 minutos a várias horas) em um espaço 

fechado. Nessas situações, uma quantidade suficiente de vírus pode permanecer presente no 

espaço de forma a causar infecções em pessoas que estiverem a mais de 1 metro de distância 

ou que passaram por aquele espaço logo após a saída da pessoa infectada. Estas 

circunstâncias incluem: 

 Espaços fechados dentro dos quais várias pessoas podem ter sido expostas a uma 

pessoa infectada ao mesmo tempo, ou logo após a saída da pessoa infectada deste espaço. 

 Exposição prolongada a partículas respiratórias, muitas vezes geradas por esforço 

respiratório (gritar, cantar, fazer exercícios) que aumentam a concentração de gotículas 

respiratórias em suspensão. 

 Ventilação ou tratamento de ar inadequados que permitiram o acúmulo de pequenas 

gotículas e partículas respiratórias em suspensão. 

Alguns procedimentos médicos em vias aéreas também podem produzir aerossóis que 

são capazes de permanecer suspensas no ar por períodos mais longos. Quando tais 

procedimentos são realizados em pessoas com covid-19 em unidades de saúde, esses 

aerossóis podem conter o vírus, que poderão ser inalados por outras pessoas que não estejam 

utilizando equipamento de proteção individual (EPI) apropriado. 

 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação é estimado entre 1 a 14 dias, com mediana de 5 a 6 dias. 

 

PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE 

O conhecimento sobre a transmissão da covid-19 está sendo atualizado continuamente. 

A transmissão da doença pode ocorrer diretamente, pelo contato com pessoas infectadas, ou 

indiretamente, pelo contato com superfícies ou objetos utilizados pela pessoa infectada.  
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Evidências atuais sugerem que a maioria das transmissões ocorre de pessoas 

sintomáticas para outras. Também já é conhecido que muitos pacientes podem transmitir a 

doença durante o período de incubação, geralmente 48 horas antes do início dos sintomas. 

Estas pessoas estão infectadas e eliminando vírus, mas ainda não desenvolveram sintomas 

(transmissão pré-sintomática) 

Há alguma evidência de que a disseminação a partir de portadores assintomáticos é 

possível, embora se pense que a transmissão seja maior quando as pessoas estão pré-

sintomáticas ou sintomáticas7 . Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), indivíduos 

assintomáticos têm muito menos probabilidade de transmitir o vírus do que aqueles que 

desenvolvem sintomas. 

 

SUSCETIBILIDADE E IMUNIDADE 

A suscetibilidade é geral, por ser um novo vírus e de potencial pandêmico. Sobre a 

imunidade, ainda não se sabe por quanto tempo a infecção em humanos irá gerar imunidade 

contra novas infecções e se essa imunidade pode durar por toda a vida. Evidências atuais 

sugerem que a possibilidade de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2. Entretanto, reinfecções são 

incomuns no período de 90 dias após a primo-infecção. 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A infecção pelo SARS-CoV-2 pode variar de casos assintomáticos e manifestações 

clínicas leves, até quadros moderados, graves e críticos, sendo necessária atenção especial 

aos sinais e sintomas que indicam piora do quadro clínico que exijam a hospitalização do 

paciente. 

De forma geral, os casos podem ser classificados em: 

 Caso assintomático: caracterizado por teste laboratorial positivo para covid-19 e 

ausência de sintomas. 

 Caso leve: caracterizado a partir da presença de sintomas não específicos, como tosse, 

dor de garganta ou coriza, seguido ou não de anosmia, ageusia, diarreia, dor abdominal, febre, 

calafrios, mialgia, fadiga e/ou cefaleia. 

 Caso moderado: os sintomas mais frequentes podem incluir desde sinais leves da 

doença, como tosse persistente e febre persistente diária, até sinais de piora progressiva de 

outro sintoma relacionado à covid-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia), além da 

presença de pneumonia sem sinais ou sintomas de gravidade. 

 Caso grave: considera-se a Síndrome Respiratória Aguda Grave (Síndrome Gripal que  
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apresente dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação de 

O2 menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada de lábios ou rosto). 

 Para crianças, os principais sintomas incluem taquipneia (maior ou igual a 70 rpm para 

menores de 1 ano e maior ou igual a 50 rpm para crianças maiores que 1 ano), hipoxemia, 

desconforto respiratório, alteração da consciência, desidratação, dificuldade para se alimentar, 

lesão miocárdica, elevação de enzimas hepáticas, disfunção da coagulação, rabdomiólise, 

cianose central ou SpO2. 

 Caso crítico: os principais sintomas são sepse, síndrome do desconforto respiratório 

agudo, síndrome do desconforto respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de 

múltiplos órgãos, pneumonia grave, necessidade de suporte respiratório e internações em 

unidades de terapia intensiva. 

 

COMPLICAÇÕES 

Embora a maioria das pessoas com covid-19 desenvolvam sintomas leves (40%) ou 

moderados (40%), aproximadamente 15% podem desenvolver sintomas graves que requerem 

suporte de oxigênio e, cerca de 5% podem apresentar a forma crítica da doença, com 

complicações como falência respiratória, sepse e choque séptico, tromboembolismo e/ou 

falência múltipla de órgãos, incluindo lesão hepática ou cardíaca aguda e requerem cuidados 

intensivos. 

A covid-19 pode estar frequentemente associada a manifestações mentais e 

neurológicas10, incluindo delírio ou encefalopatia, agitação, acidente vascular cerebral, 

meningoencefalite, olfato ou paladar prejudicados11, ansiedade, depressão e distúrbios de 

sono. Em muitos casos, manifestações neurológicas foram relatadas mesmo em pacientes sem 

sintomas respiratórios 

As manifestações clínicas da covid-19 são geralmente mais leves em crianças do que 

em adultos. No entanto, em 26 de abril de 2020, o Sistema Nacional de Saúde Inglês (NHS) 

lançou um alerta relatando uma nova apresentação clínica em crianças, caracterizada como 

uma síndrome hiperinflamatória que pode levar a um quadro de falência de múltiplos órgãos e 

choque, denominada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) temporalmente 

associada à covid-19. 

 

DIAGNÓSTICO  
Diagnóstico Clínico 

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal (SG). O 
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diagnóstico pode ser feito por investigação clínico-epidemiológica, anamnese e exame físico 

adequado do paciente, caso este apresente sinais e sintomas característicos da covid-19. Deve-

se considerar o histórico de contato próximo ou domiciliar nos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais e sintomas com pessoas já confirmadas para covid-19. Também se 

deve suspeitar de casos clínicos típicos sem vínculo epidemiológico claramente identificável. 

Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação 

epidemiológica. 

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. 

 

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

O diagnóstico laboratorial pode ser realizado tanto por testes de biologia molecular, 

sorologia ou testes rápidos. 

 Biologia molecular: permite identificar a presença do material genético (RNA) do 

material genético (RNA) do vírus SARS-CoV-2 em amostras de secreção respiratória, por meio 

das metodologias de RT-PCR em tempo real. 

 Testes rápidos: Estão disponíveis dois tipos de testes rápidos, de antígeno e de 

anticorpo, por meio da metodologia de imunocromatografia. O teste rápido de antígeno detecta 

proteína do vírus em amostras coletadas de naso/orofaringe, devendo ser realizado na infecção 

ativa (fase aguda) e o teste rápido de anticorpos detecta IgM e IgG (fase convalescente), em 

amostras de sangue total, soro ou plasma. 

 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM  

Imagem (tomografia): As seguintes alterações tomográficas são compatíveis com caso 

da covid-19: 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas 

intralobulares visíveis (“pavimentação”). 

 OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”). 

 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização 

(observados posteriormente na doença). 
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ATENDIMENTO E TRATAMENTO 

O atendimento adequado dos casos suspeitos ou confirmados da covid-19 depende do 

reconhecimento precoce de sinais e sintomas da doença e monitoramento contínuo dos 

pacientes. Considerando as características gerais da infecção, as manifestações clínicas e as 

possíveis complicações, e com o objetivo de orientar a conduta terapêutica adequada a cada 

caso, foram elaborados, pelo Ministério da Saúde, documentos técnicos contendo orientações 

quando ao manejo clínico e tratamento de pacientes com covid-19. 

 

FATORES DE RISCO 

Condições e fatores de risco a serem considerados para possíveis complicações da 

covid-19: 

 Idade igual ou superior a 60 anos;  

 Tabagismo;  

 Obesidade;  

 Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia isquêmica 

etc.);  

 Hipertensão arterial;  

 Doença cerebrovascular;  

 Pneumopatias graves ou descompensadas (asma moderada/grave, DPOC); 

 Imunodepressão e imunossupressão;  

 Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);  

 Diabetes melito, conforme juízo clínico;  

 Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica;  

 Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele);  

 Cirrose hepática;  

 Algumas doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia);  

 Gestação. 
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GERENCIAMENTO MUNICIPAL DA PANDEMIA. 

 
O Plano de Contingência do Município de Santa Isabel  foi formulado segundo 

quatro eixos, sendo: 

 

 Eixo 1–Vigilância em Saúde 

 

 Eixo 2 – Assistência à Saúde 

 

 Eixo 3– Comunicação 

 

 Eixo 4– Nível de Resposta 
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EIXO 1 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 
 

Tem seu principal papel em revisar as definições de vigilância sistematicamente, 

diante de novas evidências ourecomendações da OMS, Ministério da Saúde e Secretaria 

Estadual de Saúde do Estado deSão Paulo. 

Reforçar continuamente a importância da comunicação e notificação imediata 

decasos suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), junto a 

Atenção Primária, Atenção Especializada, Urgência e Emergência, públicos ou privados, 

com ou sem fins lucrativos. 

Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 

aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde e 

notificações diárias de todos os RT-PCR  e testes rápidos realizados nos Estabelecimentos 

de Saúde. 

 
A-Vigilância Epidemiológica 

 

ObjetivoGeral 

 Identificar precocemente a ocorrência de casos da covid-19; 

 Estabelecer critérios para a notificação e o registro de casos suspeitos em serviços 

de saúde, públicos e privados;  

 Estabelecer os procedimentos para investigação laboratorial;  

 Monitorar e descrever o padrão de morbidade e mortalidade por covid-19;  

 Monitorar as características clínicas e epidemiológicas do vírus SARS-CoV-2;  

 Realização, em conjunto com a Atenção Básica, de rastreamento, monitoramento e 

isolamento (quarentena) de contatos de casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2;  

 Estabelecer as medidas de prevenção e controle;  

 Realizar a comunicação oportuna e transparente da situação epidemiológica no 

Município. 

Códigos Internacionais de doença para covid-19 

 B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada. 

 U07.1 – covid-19, vírus identificado. É atribuído a um diagnóstico da covid-19 

confirmada por testes de laboratório. 

 U07.2 – covid-19, vírus não identificado, clínico-epidemiológico. É atribuído a um 

diagnóstico clínico ou epidemiológico da covid-19, em que a confirmação laboratorial é 

inconclusiva ou não está disponível. 
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Notificação e registro 

A doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV é uma potencial Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II do 

RegulamentoSanitário Internacional. Sendo, portanto, um evento de saúde pública de 

notificação imediata(24h). 

Os casos suspeitos de infecção por 2019-nCoV devem ser notificados 

peloprofissionaldesaúderesponsávelpeloatendimentoàSecretariaMunicipaldeSaúdedeSantaI

sabel,diretonaCoordenaçãodeVigilânciaEpidemiológica por fluxos previamente 

estabelecidos. (Anexo 1) 

O fluxo de informação entre os diversos níveis do sistema de vigilância em saúde 

deveser ágil de modo a contemplar todos simultaneamente, ou seja, a informação de um 

casodeve ser passada para todos os níveis ao mesmo tempo: nível Federal e nível 

Municipal. 

Ainformaçãodeumcasosuspeitooudevárioscasos,informaçõesdainvestigação,resultadoslabor

atoriaise conclusão docasoousurtodevemseguiromesmofluxo. 

Os casos que atendem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave(SRAG) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da 

VigilânciaEpidemiológica daGripe(SIVEP–Gripe). 

 
Responsabilidades e competências 

 Manter a vigilância ativa para detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente 

suspeitos da Doença Respiratória Aguda pelo 2019-nCoV; 

 Produzir e disseminar informações epidemiológicas; 

 Acompanhar, assessorar e apoiar as ações de monitoramento e investigação desenvolvidas 

pelas Unidades Assistenciais; 

 Monitorar e avaliar a evolução do surto e o impacto das medidas implementadas. 

 

Ações 

 Monitorar indicadores de dispersão geográfica, de intensidade, de impacto e de tendência; 

 Disseminar  protocolos de notificação, investigação, assistência e monitoramento de casos e 

contatos advindo da gestão Estadual; 

 Atualizar os instrumentos e fluxos para notificação, monitoramento e registro de 

informações; 

 Monitorar as doenças respiratórias por meio das internações hospitalares e óbitos  
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registrados no Sistema de Informações de Mortalidade; 

 

B - Vigilância dos Pontos de entrada 

As ações de vigilância epidemiológica e sanitária nos portais de entrada do Município 

serão realizadas sempre que houver risco eminente de colapso no atendimento das unidades 

assistenicais, principalmente quando os leitos equipados com Suporte Ventilatório Pulmonar 

ultrapassar a marca de 80% de ocupação. 

Pessoas que não comprovarem residência no Município e que estejam com sinais e 

sintomas da doença, serão orientados a retornar ao local de origem e seguir os protolocos 

sanitário vigente naquele momento. 

A vigilância nos pontos de entrada do Município, tem como principal objetivo, o de 

educação em saúde, ou seja, disseminaçao de informação. 

 

C - Diagnósticolaboratorial 

Os testes (SWAB)-PCR Covid-19, para confirmação diagnóstica serão 

encaminhados ao Instituto Adolfo Lutz que atua na promoção da saúde no Estado de São 

Paulo, e como Laboratório Central de Saúde Pública, credenciado pelo Ministério da Saúde. 

O cadastro das amostras no sitema Gerenciador de Informação Laboratorial, do Intituto 

Adolfo Lutz,  serão realizadas de forma centralizada na Cordenadoria de Vigilância 

Epidemiológica. 

Demais modalidades de testes também serão realizadas nas Unidades Assistencias,  

conforme situação epidimiológica, como o Teste Rápído Antígeno e Teste Rápido Anticorpo. 

Com vistas ao diagnóstico laboratorial 2019-nCoV, o Instituto Adolfo Lutz elaborou o 

“Protocolo laboratorial para a coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas 

para investigação do novo coronavírus (2019 – nCoV)” com o objetivo de orientar a realização 

de coleta, acondicionamento/conservação e transporte de amostras biológicas, disponível no 

endereço: http://www.ial.sp.gov.br/ial/centros-tecnicos/centro-de-

virologia/destaquesdireita/coronavirus-ncov-2019. 
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D – Medidas de Prevenção e Controle em Serviços de Saúde a serem adotadas nos 

estabelecimentos de assistência à saúde. 

 

Assistência àSaúde 

O Programa de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

tem como um dos seus objetivos principais prevenir a transmissão de doenças entre os 

pacientes, profissionais de saúde e visitantes. Conforme as informações atuais disponíveis, 

sugere-se que a via de transmissão pessoa a pessoa do 2019-nCoV ocorre por meio de 

gotículas e contato. A transmissão por aerossóis limita-se a procedimentos que geram 

aerossóis, como por exemplo: intubacão traqueal, extubação, aspiração aberta das vias 

aéreas, broncoscopia, fisioterapia, ressuscitação cardiopulmonar respiratória, necropsia 

envolvendo tecido pulmonar, coleta de espécime clínico para diagnostico etiológico. 

Dessa forma, as medidas de prevenção da transmissão viral nos serviços de saúde 

incluem: 

1. Elaborar, por escrito, e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos 

adotados na prestação de serviços de atenção à saúde de pacientes suspeitos de infecção 

pelo 2019-nCoV; 

2. Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos, de forma a não contaminar 

pessoas saudáveis. 

a. Sinalização à entrada da unidade, apontando para o fluxo de atendimento destes 

pacientes.  

b. Definição de área de espera e local exclusivo para atendimento de pacientes 

sintomáticos.  

c. Os pacientes devem utilizar máscara cirúrgica a todo momento.  

3. Estabelecer medidas administrativas como capacitação dos profissionais de saúde e 

garantia de suprimento de equipamentos de proteção individual (EPI) aos pacientes e 

profissionais de saúde envolvidos no atendimento. 

4. Isolamento hospitalar em quarto privativo com porta fechada e bem ventilado, com a 

entrada sinalizada alertando isolamento respiratório para gotículas e contato. 

5. Reforçar as medidas de precaução padrão, principalmente a higienização das mãos e 

a etiqueta respiratória. 

6. Garantir ventilação em todas as áreas dos serviços de saúde e higiene ambiental 

adequada. 
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Ações: 

1. Elaboração de fluxos de testagem e de coletas laboratoriais; 

2. Constantes reuniões com as equipes técncias dos prestadores de serviço, sendo: 

Iramandade da Santa Casa de Santa Isabel, UPA 24 horas e Sociedade Beneficente 

Caminho de Damasco. 

3. Reuniões com o Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE 8, acerca de protocolos 

de prevenção do trabalhador. 

 

Medidas de Prevenção para a Comunidade 

As principais medidas de prevenção são: 

1. - Higiene de mãos com água e sabonete e/ou produto alcoólico; 

2. - Etiqueta respiratória: quando tossir ou espirrar cobrir nariz e boca com lenço 

descartável ou utilizar o antebraço. 

3. - Descartar o lenço no lixo e higienizar as mãos com água e sabonete ou produto 

alcoólico. 

4. Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios. 

5. Utilizar Máscara de proteção em todas a ocasiões (Locais públicos e privados, tais 

como: praças, comércios, transporte, entre outros. 

6. Disponibilizar álcool a 70% em locais tais como: Comércios, industrias, Escritórios, 

entre outros  

7. Limpar áreas frequentes toques da mão, como corrimão, maçantas, botões, entre 

outros. 

 

VACINAÇÃO 

Em consonância com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e Ministério da 

Saúde, estamos avançando com a Campanha de Vacinação contra a COVID-19, de forma 

gradual, desde janeiro de 2021. 

 

1. Objetivo da vacinaçao 

Redução da morbimortalidade causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), bem 

como a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a 

manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. 
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2. Objetivo específico 

 Vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos pela 

doença; 

 Vacinar trabalhadores da saúde para manutenção dos serviços de saúde e 

capacidade deatendimento à população; 

 Vacinar os indivíduos com maior risco de infecção; 

 Vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. 

 

3. População alvo 

A execuação da Camapanha de Vacinação no âmbio Municipal esta em consonância 

com o Plano Nacional de Operacionalização  da Vacinação e do Programa Estadual 

deImunização contra a COVID-19. 

Obedecendo o escalonamento de públicos, já foram aplicadas cerca de 108.411 

doses da vacina contra a Covid-19, chegando a uma cobertura vacinal de 95% para a 

primeira dose e 91% para a segunda dose. 

 

4. Ações 

a. Início da vacinação aos profissionais da linha de frente, sendo: Unidade de 

Pronto Atendimento, Santa Casa de Santa Isabel, Rede de Atenção Básica, 

Servidores da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde; 

b. Vacinação no domicilio para idosos e pessoas acamadas/domiciliadas; 

c. Vacinação in loco, nas duas ILPIs dos Município  (Lar Laura Frugoli e Lar São 

Vicente de Paulo); 

d. Vacinação em formato Drive thru para idosos e profissionais da educação; 

e. Criação de uma unidade extra para vacinação que em primeiro momento 

funcionou na EMEI Osvaldo Rodrigues da Silva e posteriormente no Ginásio 

Municipal de Esportes Francisco de Souza; 

f. Diversos plantões de vacinação às quintas feiras, com ampliação do horário 

de expediente até às 21:00h 

g. Plantão de Vacinação nos Bairros, com ampliação de horário de expediente 

até às 21:00h e 

h. Plantões de vacinação aos finais de semanas; 

i. Criação de uma unidade extra  para imunizaçao do público infantil – 05 a 11 

anaos de idade – na EMEI Paulo do Monte Serrat, no Centro. 
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EIXO 2 – ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
Desde o aparecimento e identificação humana causados pelo SARS- CoV-2, ainda 

não há informações plenas sobre a história natural, nem medidas de efetividade 

inquestionáveis para o manejo clinico, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos. 

No entando, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome 

respiratória aguda que varia de casos leves a casos muito graves. 

A fase atual da epidemia pelo novo Coronavírus, exige dos unidades de Saúde 

APS/ESF trabalhem com abordagem sindrômica do problema, uma vez que não será 

sempre possível o diagnóstico etiológico de uma síndrome gripal. Vale lembrar que estas 

orientações se aplicam ao atendimento das demandas decorrentes da pandemia de COVID-

19. Deste modo, as demais demandas típicas da Atenção Primária permanecem como 

responsabilidade das equipes de saúde e devem ser adequadamente acolhidas e 

conduzidas, mesmo em tempos de pandemia.  

 

Diagnóstico 

 O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal. O 

diagnóstico sindrômico depende da história clínica e do exame físico. A conduta uniforme é 

sugerida para todos os casos de SG no contexto da APS/ESF, dada a impossibilidade de 

atestar com 100% de segurança se a SG é causada pelo SARS-CoV-2 ou por outro vírus.  

O diagnóstico laboratorial é realizado por meio das técnicas de transcriptase- reversa 

Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em tempo real e sequenciamento parcial ou total do 

genoma viral, ou através das testagens rápidas, quando disponível. 

 

Manejo na APS/ESF  

O papel da APS/ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de 

identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a 

coordenação do cuidado destes últimos. 

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória 

caracterizada como Síndrome Gripal, causada por COVID-19 ou não, no contexto da 

APS/ESF incluiu os passos a seguir: 

1- Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19;  

2 - Medidas para evitar contágio na UBS; 

3 - Classificação do caso e estratificação da gravidade da Síndrome Gripal; 

4 - Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar;  
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5- Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços Hospitalares, 

observando a grade de referência hospitalar da região;

6- Notificação imediata do caso; 

7- Monitoramento clínico dos c

8- Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa; 

O fluxograma abaixo propõe os momentos assistenciais recomendados para a 

APS/ESF frente a uma demanda relacionada a suspeitos ou não de infecção pelo Novo 

Coronavírus. 
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observando a grade de referência hospitalar da região; 

Notificação imediata do caso;  

Monitoramento clínico dos casos em isolamento domiciliar;  

Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa; 

O fluxograma abaixo propõe os momentos assistenciais recomendados para a 

APS/ESF frente a uma demanda relacionada a suspeitos ou não de infecção pelo Novo 
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Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços Hospitalares, 

 

Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa;  

O fluxograma abaixo propõe os momentos assistenciais recomendados para a 

APS/ESF frente a uma demanda relacionada a suspeitos ou não de infecção pelo Novo 
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Identificação de caso suspeito de síndrome gripal e de COVID-19, e medidas 

para evitar contágio na UBS. 

 Imediatamente após o reconhecimento da presença de sintomas respiratórios dos 

casos suspeitos de Síndrome Gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica, enquanto 

aguardam o atendimento da enfermagem e do médico. Preferencialmente, em localidades 

onde isso é possível, a pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma 

sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta 

fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na 

UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com Síndrome 

Gripal, que deverão ser atendidos o mais rápido possível. Todo profissional que atender os 

pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPI e adotar as medidas para evitar 

contágio:  

• Máscara cirúrgica  

• Luvas  

• Avental (preferencialmente descartável) 

• Lavagem de mãos com frequência  

• Limpeza e desinfecção de objetos e superfícies tocadas com frequência.  

 

Classificação do caso e estratificação da gravidade da Síndrome Gripal (SG) 

Após triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com enfermeiro e 

médico, de acordo com processo de trabalho local.  

Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é fundamental 

estratificar a gravidade dos casos, para rápida identificação dos casos suspeitos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave.  

Lembrar que idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, gestantes e 

puérperas devem ter atendimento prioritário ao chegarem à unidade com sintomas de 

Síndrome Gripal.  

Para manejo dos casos de Síndrome Gripal, independente do grau de suspeição 

para COVID-19, devem-se utilizar as seguintes definições adaptadas à situação atual:  

 

Síndrome Gripal - SG 

Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de 

tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes 

sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 
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 Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de 

Síndrome Gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, 

coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico. 

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG 

Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e 

que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade:  

 Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente;  

 Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de 

acordo com a idade.  

 Piora nas condições clínicas de doença de base.  

 Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. 

 O Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda, 

durante período sazonal. 

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, 

como crianças, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, 

portanto, a avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração e a decisão 

para monitoramento, registrada na notificação.  

Todos os pacientes com Síndrome Gripal devem ser manejados seguindo as 

mesmas diretrizes dentro do contexto da APS/ESF, já que a investigação da etiologia da 

Síndrome Gripal não será realizada neste contexto. Alguns pacientes terão Síndrome Gripal 

decorrente do vírus Influenza, do vírus Respiratório Sincicial ou de outros vírus, enquanto 

outros pacientes terão Síndrome Gripal decorrente do Novo Coronavírus.  

 

Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar  

Manejo Terapêutico Casos leves devem ser manejados com medidas não 

farmacológicas como repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos 

(paracetamol e dipirona são os indicados para estas situações) e anti-térmicos (não utilizar 

anti-inflamatórios, tais como ibuprofeno) e isolamento domiciliar por 10 dias a contar da data 

de início dos sintomas. 

 Diante da possibilidade de síndrome gripal por outros vírus, como a Influenza,  
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indica-se o uso de Oseltamivir nos casos de síndrome gripal nos grupos de risco para 

complicações da Influenza, tais com gestantes, idosos, crianças menores de 5 anos e 

portadores de doença crônica. A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão 

em isolamento domiciliar é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a 

comunicação contínua com um profissional de saúde da APS/ESF durante todo o cuidado 

domiciliar do paciente até a o fim do período de isolamento. A revisão dos sintomas e o 

seguimento da evolução do quadro devem ser realizados por um profissional da APS, a 

cada 48 horas, presencialmente (conforme necessidade clínica) ou via telefone.  

 

Isolamento Domiciliar e monitoramento clínico  

Todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar isolamento 

domiciliar por 10 dias a partir do início dos sintomas. Portanto faz-se necessário o 

fornecimento de atestado médico até o fim do período de isolamento.  

Quanto ao cuidado domiciliar do paciente, as condutas descritas abaixo devem ser 

adotadas.  

Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes e deverão 

ser acompanhados pela APS/ESF, além de serem estratificados de maneira apropriada 

caso iniciem com sintomas. Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar torna-se 

obrigatório o encaminhamento para a UBS, para nova avaliação clínica e eventual 

encaminhamento para a referência hospitalar.  

Caso ocorra o desenvolvimento de sintomas gripais em familiares do paciente, estes 

devem ser encaminhados para avaliação da equipe na UBS.  

Para os casos em que seja indicado o isolamento domiciliar, deve-se orientar o 

isolamento de contato do paciente, as precauções para o cuidador, além de recomendações 

gerais, conforme padrões aplicáveis para isolamento no ambiente doméstico.  

 Casos graves: estabilização e encaminhamento a unidade hospitalar de referência 

Casos classificados como graves (SRAG) devem ser estabilizados e encaminhados para 

UPA. 

 O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária onde 

ocorreu a classificação do caso, garantindo transporte sanitário adequado.  

 

Notificação Imediata  

É mandatória a notificação imediata de caso suspeito do COVID-19 via plataforma 

específica (EIXO 1 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 
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 Além da notificação, as informações de todos pacientes com Síndrome Gripal 

devem ser registradas no prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a coordenação do 

cuidado, assim como realizar eventual investigação epidemiológica e posterior formulação 

de políticas e estratégias de saúde.  

Atente para o uso do CID-10 correto sempre que disponível no sistema de registro. O 

CID10 que deve ser utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o J11. O CID-10 

específico para o COVID-19 é o B34.2, seguido de U07.1 para os cados confirmados e o 

U07.2 para os casos suspeitos sem confirmação laboratorial. 

 

Orientações específicas ao profissional da Saúde Bucal  

Usar todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e barreiras destinados ao 

resguardo da equipe de saúde bucal. Atender somente casos de urgência em comum 

acordo com a equipe de saúde. A literatura afirma que a melhor proteção para o profissional 

que trabalha com spray/aerossol é o uso das máscaras N95. O uso deste material deve ser 

racionalizado pela parcimônia. O uso de óculos que vede totalmente os olhos é 

fundamental, pois há relatos de contato pela mucosa ocular. 

 Atenção ao descarte correto de EPIs e barreiras. Cuidado ao tirar o paramento para 

não se contaminar. Máscaras triplas comuns devem ser descartadas se estiverem úmidas 

ou depois de 2-4 horas de uso. Atenção ao uso do alta rotação: Sua ação produz aerossóis 

e gotículas misturadas a saliva e sangue do paciente, disseminando-se no ar e aumentando 

as chances de contágio e transmissão do vírus. O uso de lençol de borracha pode diminuir 

este contágio, assim como sugadores à vácuo.  

Fazer a antissepsia intra-oral do paciente com peróxido de hidrogênio 1%, antes de 

qualquer procedimento, tomando os devidos cuidados ao usá-lo. A clolrexidina não tem 

mostrado efeito sobre o vírus até agora.  

É fundamental que as medidas a seguir sejam feitas no pré atendimento, realizado 

pela equipe de saúde, incluindo a equipe de saúde bucal:  

-se o usuário se declarar com tosse, febre ou outros sintomas e isolá-los, se 

possível, oferecendo máscara, lenço de papel e recipiente de descarte, antes do exame 

clínico.  

-Aferir a temperatura corporal do paciente  

- Aplicar o Questionário de Risco (verificar o Questionário de Risco – a seguir)  

As equipes de saúde bucal só atenderão casos de urgência, evitando ao máximo a 

produção de aerossóis no ambiente e evitando a sobrecarga do serviço de saúde. 
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Perguntas na pré-avaliação do paciente: 

1) Você tem ou teve febre nos últimos 40 dias?

 2) Você teve início recente de problemas respiratórios, como tosse nos últimos 14 

dias?  

3) Nos últimos 14 dias, você viajou para as áreas de transmissão do vírus? 

4) Você teve contato próximo com pessoas infectadas? 

5) Teve contato com pessoas que apresen

respiratórios nos últimos 14 dias? 

6) Esteve em locais com grandes aglomerações de pessoas desconhecidas? 

 

A seguir, fazer a aferição da temperatura corporal do paciente, usando um 

termômetro e anote no prontuário do 

Como interpretar as respostas do questionário e a temperatura corporal: Lembrar 

que usuários com tosse, febre, ou outros sintomas devem ser isolados e encaminhados para 

equipe de saúde. 

 

 

 

 

Sim para uma s perguntas

Não para todas as  perguntas
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QUESTIONÁRIO DE RISCO 

avaliação do paciente:  

1) Você tem ou teve febre nos últimos 40 dias? 

Você teve início recente de problemas respiratórios, como tosse nos últimos 14 

3) Nos últimos 14 dias, você viajou para as áreas de transmissão do vírus? 

4) Você teve contato próximo com pessoas infectadas?  

5) Teve contato com pessoas que apresentassem sintomas de febre e problemas 

respiratórios nos últimos 14 dias?  

6) Esteve em locais com grandes aglomerações de pessoas desconhecidas? 

A seguir, fazer a aferição da temperatura corporal do paciente, usando um 

termômetro e anote no prontuário do usuário.  

Como interpretar as respostas do questionário e a temperatura corporal: Lembrar 

que usuários com tosse, febre, ou outros sintomas devem ser isolados e encaminhados para 

Temperatura corporal maior 
que 37,3°C

Encaminhar á equipe de 
Saúde para avaliação

Temperatura corporal menor 
que 37,3°C

Proceder Classificação de 
risco em Saúde Bucal e 

atendimento para mitigação 
da dor e retorno em 14 dias 

Temperatura abaixo de 
37,3°C

proceder Classificação de 
Risco e proceder diagnóstico, 

conduta e  tratamento 

sabel 
Saúde 
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Você teve início recente de problemas respiratórios, como tosse nos últimos 14 

3) Nos últimos 14 dias, você viajou para as áreas de transmissão do vírus?  

tassem sintomas de febre e problemas 

6) Esteve em locais com grandes aglomerações de pessoas desconhecidas?  

A seguir, fazer a aferição da temperatura corporal do paciente, usando um 

Como interpretar as respostas do questionário e a temperatura corporal: Lembrar 

que usuários com tosse, febre, ou outros sintomas devem ser isolados e encaminhados para 

 

Encaminhar á equipe de 
Saúde para avaliação

Proceder Classificação de 
risco em Saúde Bucal e 

atendimento para mitigação 
da dor e retorno em 14 dias 

S/N

proceder Classificação de 
Risco e proceder diagnóstico, 

conduta e  tratamento 
indicado.
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O que a Equipe de Saúde Bucal - ESB pode fazer? 

 Atender casos de urgência: Sempre em comum acordo com a equipe de saúde da 

UBS e observando todos os procedimentos de biossegurança.  

 Apoiar a Equipe de Saúde no acolhimento: A equipe pode dar suporte no 

acolhimento ao usuário. Apoiar ações de vigilância: A ESB pode ajudar a alimentar 

os sistemas de informação, monitorar casos suspeitos por telefone e a apoiar as 

ações de vigilância da UBS.  

 Apoiar a campanha de vacinação contra influenza e COVD 19  a ESB pode dar 

suporte na organização desta ação que estratégica no controle da pandemia. 

 A ESB segue trabalhando na imunização e na orientação e encaminhamento de 

lesões suspeitas relatadas por usuários. Ações de educação em saúde também 

podem ser executadas nesta fase. 

 

EIXO 3 – COMUNICAÇÃO DE RISCO 

 

As estratégias de comunicação são um importante componente para gerenciar 

doenças infectocontagiosas, mas são indispensáveis em eventos pandêmicos. A 

propagação da informação, no momento exato e oportuno, em todos os níveis de 

gerenciamento de pandemias, é uma das mais eficazes ferramentas para minimizar seus 

impactos sociais e econômicos, maximizando resultados das ações de controle. O plano de 

comunicação atende os diferentes níveis de resposta e as demandas dos diferentes grupos-

alvo. 

O Município de Santa isabel, dispõe atravez do Portal da Prefeitura Municipal de 

Santa Isabel diariamente dados da evolução da doença dentro do território Municipal. 

As publicações de Portarias e/ou decretos referentes ao combate contra a pandemia 

estão dosponíveis, logo da sua publicação,  no diário Oficial do Municipio e na aba COVID-

19. 
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EIXO 4 – NÍVEIS DE RESPOSTA:  

 

Alerta 

O NÍVEL DE RESPOSTA Alerta corresponde a uma situação em que o risco de 

introdução do SARS-COV-2 no município de Santa Isabel seja elevado e não apresente 

casos suspeitos. 

Neste nível de resposta a estrutura de Saúde Pública do Município, no âmbito da 

Atenção Básica e Urgência e Emergência, terá como competência: detectar, investigar, 

manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da infecção humana pelo novo 

coronavírus. Nesse momento inicial, várias doenças respiratórias comuns poderão ser fator 

de investigação. Para isso é necessário de todas as definições de casos contemplem 

situações possíveis, incluindo a definição de caso excluído. Importante salientar a todos que 

os serviços que as definições serão suficientemente sensíveis no início e progridem para 

maior especificidade. No entanto mesmo no início   alguns casos podem não se enquadrar 

na definição adotada. Nestas situações deve-se avaliar caso a caso, devendo prevalecer a 

conduta clínica loca, mesmo que o caso em questão não seja incluído para investigação no 

primeiro momento. 

Fica instituído a obrigatoriedade da capacidade contínua dos profissionais da saúde 

e quanto os meios de prevenção e transmissão do COVID -19, ficando os mesmos 

atribuídos de multiplicar a população e todas as unidades escolares. 

 

Perigo Iminente 

Corresponde a uma situação em que a confirmação de caso suspeito, dispondo 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a Organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providencias: 

- o município exercerá em seu âmbito administrativo atendimento de necessidades 

coletivas, urgentes e transitórias de correntes de situações de perigo iminente de 

calamidade pública ou epidemias, autoridade competente poderá requisitar bens e serviços 

tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo lhes assegurada justa indenização 

frente a pandemia. 

 

Emergência de Saúde Pública 

Corresponde a uma situação em que a confirmação de transmissão local do primeiro 

caso confirmado de coronavírus (COVID -19), devendo o município cumprir as  
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recomendações e determinações do Ministério da Saúde, assim como a Secretaria de 

Estado de São Paulo, rigorosamente o cumprimentos dos decretos municipais devendo os 

mesmo serem devidamente fiscalizados. 

Se necessário for, conforme avaliação da Comissão de Enfrentamento do COVID-19 

– CEC, constituídos por técnicos e gestores da saúde, serão implantados leitos de UTI na 

Unidade de pronto atendimento – UPA, conforme a necessidade, podendo chegar a 

capacidade de 09 (nove) leitos adultos, e leitos de emergência e estabilização infantil até 

transferência via CROSS. 

Leitos de enfermaria: Serão instalados na Unidade de Pronto Atendimento e na Santa Casa 

de Santa Isabel, chegando a um total máximo de 16 leitos. 

Devendo a SMS colaborar com as necessidades financeiras que vierem a surgir 

devido o aumento e instalação dos leitos de UTI e o aumento dos atendimentos aos 

pacientes que procurarem pelo serviço neste período de pandemia. 

Ficando ainda autorizado mudança no fluxo nos atendimentos de urgência e 

emergência, quando houver necessidade e avaliação desta comissão instituída no 

município.



MunicípiodeSantaIsabel
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO COVID-19 - AMBULATORIAL 
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE(SRAG)INTERNADAOUÓBITOPORSRAG-FRENTE 
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
(SRAG) INTERNADA OU ÓBITO POR SRAG- VERSO 
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FLUXO PARA COLETA DE RT-PC 

 
PACIENTE SINTOMÁTICO, COM QUADRO COMPATÍVEL PARA COVID-19 

 
SIM 

 
PROCEDER COM A COLETA 
DE SWAB COMBINADO DA 

NASOFARINGE 

 
NÃO 

 
PROCEDER COM 

INVESTIGAÇAO DE OUTRAS 
COMORBIDADE ROTINEIRAS 

 
JUNTAR À AMOSTRA COLETADA, FICHA DE NOTIFICAÇAO DE COVID-19 AMBULATORIAL 

OU DE SRAG PARA SER RETIRADA PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA  

 
AMOSTRAS CONFERIDAS E ENCAMINHADAS AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ E FICHAS 

INSERIDAS NOS SITEMAS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA SÁUDE PARA GERENCIAMENTO 
DA PANDEMIA E ENCAMINHADAS À ATENÇÃO BÁSICA PARA MONITORAMENTO DO 

DOENTE E DE SEUS CONTOS   

 
ISTITUTO ADOLFO LUTZ FAZ A LEITURA DO EXAME EM ATÉ 3 DIAS ÚTEIS E LIBERA 

LAUDO ATRAVÉS DO SISTEMA GERENCIADOR DE INFORMAÇÃO LOCAL - GAL   

 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATUALIZA OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E EMITE 

BOLETINS DIÁRIOS ACERCA DO MONITORAMENTO DA PANDEMIA, SENDO DE DOMÍNIO 
PÚBLICO EM santaisabel.sp.gov.br    
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NORMATIVAS PARA USO DO TESTE RÁPIDO PARA COVID-19 

 
 

OstestesestarãodisponíveisemtrêsEstabelecimentosunidadesdeMunicípio,que 

são: 

 

1. Unidade Sentinela (UBS II Dr. Francisco Pedreira Ribeiro) 

2. UPA24 horas 

3. SantaCasade SantaIsabel. 

 

 Serão testadas por esta modalidade de exames as pessoas com tendência ao agravamento 

pela doença, tais como:  

 Gestantes  

 Puerperas; 

 Idosos; 

 Pessoas portadores de comorbidade ou 

 Conforme conduta médica no momento do atendimento. 

 

 

 Serão testatdas, também, por esta modalidade de exame, os profissionais da 

saúde, visto o grau máximo de exposição e para mantermos, em tempo oportuno, o 

quadro de recursos humanos das unidades assistenciais. 

 


