
 

 

 

 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA SAÚDE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plano de Contingência e Ação do Município de 

Nova Ramada para Infecção Humana COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova Ramada 

Outubro - 2020 

Versão 3 – 26/10/2020 



 

 

EXPEDIENTE 

 

 

Prefeito 

Marcus Jair Bandeira  

 

Secretário Municipal de Saúde e Assistência Social 

 Aline Andressa Dambros 

 

 Coordenadora de Vigilância Epidemiológica 

 Andiara Janieli Müller  

 

Coordenadora de Vigilância Sanitária  

Jaíne Paplowski Didoné 

 

Coordenadora ESF  

 Eliane Höring Zan  

 

Responsável pela Elaboração do Plano Municipal de Contingência da COVID 19  

Pietro Hagamenon Rigo



 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................................ 5 

 

2. OBJETIVOS..................................................................................................................................... 5 

 

3. COMPONENTES DO PLANO....................................................................................................... 6 

  

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA POR COVID-19................ 7 

  

5. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL .... 8 

 

6. ASSISTÊNCIA EM SAÚDE........................................................................................................... 9 

 

7. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 ...................10 

 

8. CONFIRMAÇÃO DE DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).........................11 

 

9. NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DE CASOS................................................................................. 14 

 

10. MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19 .........................................................14 

 

11. MEDIDAS DE CONTROLE NA ABORDAGEM DO PACIENTE ...........................................17 

 

12. MEDIDAS DE CONTROLE GERAIS.........................................................................................18 

 

13. PÚBLICO-ALVO E OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO......................................................... 20 

 

14. ORIENTAÇÕES GERAIS ......................................................................................................... 21 

 

15. ANEXOS .................................................................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

SG – SINDROME GRIPAL 

 

SRAG – SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 

 

SARS – SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, DOENÇA CAUSADA PELO VIRUS SARS-

CoV 

 

MERS – SINDROME RESPIRATÓRIA DO ORIENTE MÉDIO 

 

VSR – VIRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 

 

RT-PCR – TRANSCRIPTASE REVERSA-REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (TESTE 

DIAGNÓSTICO – DETECTA A PRESENÇA DO VÍRUS NA VIA AÉREA DO PACIENTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O Plano de Contingência COVID-19 é um instrumento que visa nortear as ações de 

enfrentamento do novo Coronavírus – COVID 19, originado na cidade de Wuhan, na China. 

Caracterizado como uma pandemia pela OMS - Organização Mundial da Saúde, a COVID-19 é 

causada pelo novo Coronavírus denominado com o SARS - CoV-2. Frente a esta caracterização 

e a gravidade dos quadros clínicos apresentados pelos pacientes infectados, faz-se necessário ao 

município estar preparado para a instalação de casos. 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da Saúde na 

data de 30 de janeiro do corrente ano por doença respiratória causada pelo agente novo 

Coronavírus (COVID-19), conforme casos detectados na China, e considerando-se as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Município de Nova Ramada 

instituiu o Comitê Extraordinário de Saúde, através do Decreto Executivo nº 3.757, de 19 de 

março de 2020, que se reúne para discutir e planejar ações de enfrentamento à Covid-19. 

Neste documento serão definidas as responsabilidades e fluxos para o enfrentamento da 

COVID -19, visando à integralidade das ações na prevenção e monitoramento da doença, bem 

como na assistência à saúde física e mental da população, em virtude dos impactos sociais 

ocasionados pela pandemia da COVID-19. As ações a serem implantadas devem promover a 

assistência adequada ao paciente, vigilância epidemiológica, bem como ações de comunicação. 

Este documento apresenta o Plano de Contingência e Ação Municipal, o qual está em 

consonância com o Plano de Contingência Estadual e Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19). 

 

2. OBJETIVOS 

Promover a prevenção e evitar a transmissão da infecção pelo COVID-19, descrever as 

ações e as estratégias de prevenção, proteção, cuidado, e reabilitação a fim de conter os impactos 

da introdução da infecção humana pelo novo Coronavirus (COVID-19) na população residente 

no município de Nova Ramada/RS. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Descrever as ações de Vigilância e Atenção em Saúde do município em todos os 

níveis de complexidade, a serem executadas frente à detecção de um caso suspeito e/ou 

confirmado de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

• Minimizar riscos à população frente a um caso suspeito de COVID-19; 
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• Divulgar informações em saúde; 

• Estabelecer estratégias de Comunicação de Risco; 

• Orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de uso de EPI. 

• Definir a estratégia de atuação da Secretaria Municipal de Saúde em alinhamento com 

as definições do Plano de Contingência do Estado e orientações do Ministério da Saúde; 

• Reunir o comitê de prevenção à COVID-19 em reuniões periódicas; 

• Adotar medidas para reduzir a disseminação e a morbimortalidade decorrente dos 

possíveis casos do novo Coronavírus (SARS-CoV-2); 

• Estabelecer a utilização de protocolos e fluxos de atendimentos padronizados para o 

novo Coronavírus. 

 

3. COMPONENTES DO PLANO 

As ações descritas a seguir são embasadas no conhecimento atual sobre o novo 

Coronavírus (CODIV-19) e estão em consonância com as orientações da Organização Mundial 

da Saúde do Ministério da Saúde e do Estado do Rio Grande do Sul. 

 Todo o caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) deve 

ser tratado como um alerta.  

 As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito 

de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), que no momento atual é: 

 

• SÍNDROME GRIPAL (SG) 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 

coriza, distúrbios olfativos ou gustativos, diarreia. 

EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico 

específico. 

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos 

de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e 

inapetência. 
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• SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) 

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente 

no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios 

ou rosto. 

EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO HUMANA POR 

COVID-19  

O Coronavírus, que causa infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, é 

altamente patogênico (SARS e MERS). Na infecção humana por COVID-19 o espectro clínico 

não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, mortalidade, 

infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento específico disponível. O 

tratamento é de suporte e inespecífico.  

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

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, os Coronavírus animais podem 

infectar pessoas e depois se espalhar entre pessoas, como MERS-CoV, SARS-CoV e, agora, o 

SARS-CoV-2. 

 

4.1 MODO DE TRANSMISSÃO 

Alguns Coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de pessoa a 

pessoa pelo ar (secreções aéreas do paciente infectado) ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas. Porém, outros Coronavírus não são transmitidos para humanos, sem que haja uma 

mutação. Na maior parte dos casos, a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, ou 

seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde ou membro da 

família, que tenha tido contato físico com o paciente ou tenha permanecido no mesmo local que 

o paciente doente.  

 

4.2 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período médio de incubação da infecção por Coronavírus é de 5.2 dias, com intervalo 

que pode chegar até 12.5 dias. A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é 

em média de 07 (sete) dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 

COVID-19 sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e 
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sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos 

sinais e sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.  

 

5. ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 

 

5.1. AÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

A elaboração deste plano visa nortear as ações no município de Nova Ramada/RS, 

definindo objetivos e metas e seguindo os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Dentre as atribuições a serem seguidas, podemos citar:  

• Notificação de casos suspeitos e análise das informações das unidades notificantes;  

• Busca ativa de casos suspeitos, surto e óbitos, assim como investigação de 

comunicantes; 

• Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clínicas de suspeitos para 

diagnóstico e/ou isolamento viral; 

• Organização do fluxo de assistência diante de casos suspeitos de infecção por COVID-

19, o que inclui regulação de casos; 

• Ampla divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença; 

• Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência e Vigilância 

em Saúde;  

• Divulgar e cumprir as medidas contidas nos Decretos Executivos municipais; 

• Utilizar os recursos financeiros oriundos da União, Estado e Município, em 

consonância com as legislações específicas, bem como de acordo com este Plano de 

Contingência, Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde. 

 

5.2. AÇÕES SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO 

DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS 

• Reuniões semanais com a equipe do CRAS para manter a organização do processo de 

trabalho; 

• Suspender temporariamente os trabalhos em grupos e visitas domiciliares com exceção 

das famílias em situação de extrema vulnerabilidade; 
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• Elaborar em conjunto com a equipe do CRAS, estratégias para comunicação com os 

usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pautando meios digitais a 

serem utilizados; 

• Disponibilizar materiais de higiene e Equipamentos de Proteção Individual - EPI para 

profissionais do CRAS que estarão no contato direto com a população;  

• Divulgar comunicado oficial para a população referente à redução da oferta dos 

serviços e atendimentos socioassistenciais que geram aglomerações, utilizando redes e mídias 

sociais;  

• Elaborar estratégias para atendimento referente ao Cadastro Único e Programa Bolsa 

Família; 

• Disponibilizar os contatos telefônicos e e-mails dos equipamentos sociais para garantir 

a fluidez do trabalho remoto;  

• Revisar o orçamentário financeiro com a perspectiva de considerar investimentos em 

Benefícios Eventuais, bem como rever os incentivos financeiros municipais, estaduais e federais 

para ações referente ao COVID-19;  

• Elaborar mapeamento das situações de vulnerabilidade, risco social e violações de 

direitos identificadas no município por meio do diagnóstico; 

• O funcionamento do CRAS será de segunda a sexta das 8hs às 12hs e das 13hs às 17hs 

e/ou conforme decreto municipal vigente. 

 

6. ASSISTÊNCIA EM SAÚDE  

A Secretaria Municipal de Saúde conta com uma equipe composta minimamente por um 

médico, enfermeira e técnica em enfermagem, a qual atua em local específico para atendimento 

de pacientes com casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), o qual é chamado de Unidade Sentinela, localizado na Casa Artesanal, próximo ao 

ginásio de esportes municipal, contando também com o espaço da Unidade Móvel Terrestre para 

atendimento dos referidos pacientes. Além disso, ressalta-se que os serviços de saúde deverão 

estar preparados para: 

• Organizar a rede de atenção para identificar precocemente pacientes suspeitos; 

• Organizar o encaminhamento de pacientes suspeitos para atendimento na Unidade 

Sentinela, que realizará o atendimento necessário e indicará a conduta adequada; 

• Todos os pacientes devem, obrigatoriamente, fazer uso de máscaras, conforme contido 

no Decreto Executivo nº 3.786, de 14 de maio de 2020, desde o momento em que forem 
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identificados na triagem até sua chegada à Unidade Sentinela, que deve ocorrer o mais rápido 

possível; 

• Qualquer profissional que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI 

(preferencial máscara N95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que 

gerem aerolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; 

protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental); 

• Realizar higiene de mãos, respeitando a correta higienização; 

• Reforçar a provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool gel e EPI, bem 

como higienizantes para os ambientes; 

• Garantir estoque de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes; 

• Garantir medicamento específico para os casos de SG e SRAG de acordo com a 

indicação do protocolo de tratamento de Influenza; 

• Garantir medicamentos específicos para a população no âmbito da saúde mental, em 

virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da COVID-19; 

• Trabalhar com os servidores públicos municipais e a população em geral o cuidado em 

Saúde Mental e o apoio psicossocial no contexto da pandemia da COVID-19. 

• Garantir a disponibilidade de testes rápidos para os casos julgados necessários de 

acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde. 

 

7. PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA CASOS SUSPEITOS DE COVID-

19   

Ao se definir um caso como suspeito, compete a quem o acolheu, em cada nível de atenção 

à saúde, público ou privado: 

• Encaminhar o paciente para atendimento na Unidade Sentinela do Município; 

• Providenciar o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica e 

segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas desde a suspeita; 

• Notificar o caso às autoridades epidemiológicas locais (Vigilância Epidemiológica 

Municipal) através de contato telefônico (55) 3338-1014; 

•  Notificar o caso no sistema disponibilizado; 

• Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao transporte e 

internação dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local e estadual.   

• Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser 

acompanhados pelos próximos 14 (quatorze) dias a contar da data do contato;  
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Em caso de pacientes com quadro sem gravidade, o serviço de saúde orienta isolamento 

domiciliar até a resolução completa dos sintomas e observação das recomendações de cuidados, 

procedendo para a coleta de swab nasofaríngeo (RT-PCR), preferencialmente entre o terceiro e o 

sétimo dia do início dos sintomas. Na impossibilidade de realização da coleta de swab 

nasofaríngeo, proceder-se-á para a coleta de teste sorológico (teste rápido) após findado o 

período de isolamento domiciliar, conforme avaliação, entendimento e decisão médica. 

Nas situações de risco moderado a grave, que necessite de internação em leito de 

enfermaria em isolamento serão encaminhados para o hospital de referência de risco habitual 

de acordo com a resolução CIB 005/2018 – Associação Hospitalar Beneficente Bom Pastor de 

Santo Augusto, o qual será avisado previamente através de contato telefônico. 

Nas situações gravíssimas, que necessitem de UTI, serão encaminhados para Hospital de 

Caridade de Ijuí. Caso haja negativa de vaga, o hospital deve proceder ao encaminhamento 

através do GERINT (Sistema de Regulação de Internações do Estado). 

Os hospitais cadastrados para referência de casos graves da COVID-19 na nossa região, 

que necessitem de internação em leito de Unidade Intensiva, são Hospital São Vicente de Paulo 

de Cruz Alta, Hospital Santo Ângelo de Santo Ângelo e Hospital Dom Bosco de Santa Rosa. 

 

8. CONFIRMAÇÃO DE DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 A confirmação da doença pelo novo Coronavirus (COVID–19), se dará das seguintes 

maneiras: 

 

8.1. POR CRITÉRIO LABORATORIAL 

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: 

• Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, 

influenza ou VSR): » Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19): com resultado detectável 

para SARS-CoV2. 

• Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): 

» Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19): com resultado positivo para anticorpos IgM, IgA 

e/ou IgG. Em amostra coletada após o décimo dia de início dos sintomas. 

• Pesquisa de antígeno: resultado reagente para SARS-CoC-2 pelo método de 

imunocromatografia, ou outro método, para detecção de antígeno. 

 

8.2. POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM 
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Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério 

laboratorial E que apresente pelo menos uma das seguintes alterações tomográficas: 

• Opacidade em vidro fosco periférico, bilateral, com o sem consolidação ou linhas 

intralobulares visíveis (“pavimentação”, OU 

• Opacidade em vidro fosco multifocal de morfologia arredondada com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis  (“pavimentação”), OU 

• Sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em organização (observados 

posteriormente na doença). 

 

8.3. POR CRITÉRIO CLÍNICO 

Caso de SG ou SRAG associado à anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia (disfunção 

gustatória) aguda sem outra causa pregressa E que não foi possível encerrar por outro critério de 

confirmação. 

 

8.4. POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 

Caso de SG ou SRAG, sem confirmação laboratorial, com histórico de contato próximo ou 

domiciliar, nos 14 (quatorze) dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas, com caso 

confirmado laboratorialmente para COVID-19. 

 

8.5. CASO DE SG OU SRAG NÃO ESPECIFICADA 

Caso de SG ou SRAG para o qual não houve identificação laboratorial de agente etiológico 

OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que 

não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico. 

 

8.6. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO NOVO CORONAVÍRUS  (COVID-

19) 

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico confirmado por 

método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-infecção, OU 

confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. Ressalta-se que um 

exame negativo para COVID-19 isoladamente não é suficiente para descartar um caso para 

COVID-19. O registro de casos descartados de SF para COVID-19 deve ser feito na e-SUS 

Notifica. 
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8.7. ENCAMINHAMENTOS PARA O LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE 

PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - LACEN/RS  

Para casos específicos de SRAG - idosos institucionalizados em ILPIs, pacientes 

hospitalizados, óbitos, agentes penitenciários, bebês menores de 1 ano, gestantes e puérperas, 

doadores de órgãos, indígenas, população privada de liberdade, surtos e trabalhadores de saúde 

sintomáticos e contactantes assintomáticos de casos confirmados de COVID-19 por PCR -  será 

realizada a coleta de material a ser enviada ao LACEN para análise. A coleta de material será 

realizada na Unidade Sentinela. Em qualquer das situações acima, os profissionais de saúde 

deverão seguir a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA – Orientações para 

Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotadas Durante a 

Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-

19), e alterações posteriores, que serão remetidas às coordenadorias regionais de saúde. 

É necessária a coleta de 03 (três) amostras respiratórias (01 kit do swab), conforme Anexo 

4, sendo encaminhada com urgência para o LACEN. Deve-se cadastrar a requisição de 

solicitação de exame no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).  

A distribuição dos kits de coleta será realizada pelo LACEN, devendo o município solicitar 

à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde o quantitativo necessário, a qual fará a solicitação dos 

kits ao LACEN para distribuição.  

 

8.8 ENCAMINHAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS 

DA UNIJUÍ - UNILAB 

Para os casos de SG e/ou SRAG do público em geral, que não contemplem os casos 

específicos citados no item 8.4, será realizada a coleta de material e enviada ao UNILAB para 

análise, conforme convênio firmado previamente com a Instituição (UNIJUÍ), através do 

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (CISA). A 

coleta de material será realizada na Unidade Sentinela. Em qualquer das situações acima, os 

profissionais de saúde deverão seguir a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA – 

Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotadas 

Durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus 

(COVID-19), e alterações posteriores, que serão remetidas às coordenadorias regionais de saúde.  

É necessária a coleta de 02 (duas) amostras respiratórias (01 kit do swab), que devem 

seguir o protocolo de influenza na suspeita do novo Coronavírus (COVID-19), conforme Anexo 

5. 
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9. NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DE CASOS 

Os casos de Síndrome Gripal (SG), casos leves, e de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG), hospitalizados ou óbito, que atendam a definição de caso, devem ser notificados. 

Profissionais e instituições de saúde do setor público ou privado, em todo o território nacional, 

segundo legislação nacional vigente devem realizar a notificação. Os casos devem ser 

notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do caso ou óbito. 

 

9.1. MANEIRAS DE NOTIFICAR 

• Síndrome Gripal (SG) 

As unidades públicas (atenção primária e pronto atendimento) e unidades privadas 

(clínicas, consultórios etc.) devem notificar casos de SG por meio do sistema e-SUS VE. 

As Unidades de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal, devem seguir os fluxos já 

estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, devendo ser notificados 

no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 

• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Para os casos de SRAG hospitalizados, os hospitais públicos ou privados devem notificar 

no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 

• Óbito 

Os Óbitos suspeitos, independente de internação, devem ser notificados no Sistema de 

Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 

 

10. MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19 

O manejo de corpos no Município segue o disposto no Manejo de Corpos no Contexto do 

novo Coronavírus COVID-19 do Ministério da Saúde. 

As orientações sobre o preenchimento e a emissão da Declaração de Óbito estão 

disponíveis nos documentos Manejo de corpos no contexto do novo Coronavírus (COVID-19) e 

na Nota Informativa - Orientações para o preenchimento da Declaração de Óbito no contexto da 

COVID-19 e nas Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19. 

 

10.1. OCORRÊNCIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/UNIDADE 

SENTINELA 

Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, devem 

estar presentes no ambiente apenas os profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

https://datasus.saude.gov.br/notifica/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-delcara----o-de---bito.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-delcara----o-de---bito.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/19/COD-16.05.2020_corrigido_.pdf
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• Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são: 

o Gorro; 

o Óculos de proteção ou protetor facial; 

o Avental impermeável de manga comprida; 

o Máscara cirúrgica - se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como 

extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente; 

o Luvas - usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento; 

o Botas impermeáveis. 

• Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido a possibilidade de 

contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material e rouparia deve ser feito 

imediatamente e em local adequado; 

• Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter 

com cobertura impermeável; 

• Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas; 

• Tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais; 

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

o Sugere-se que não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, 

mantendo uma distância de dois metros entre eles; 

o Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer uso 

de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção; 

o Sugere-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do corpo 

possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição. 

• Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular o 

corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos 

corpóreos; 

• Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do 

Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando 

esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica; 

• É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e marcas 

de nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo; 

• NÃO é recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento); 

• Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas: 
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o 1ª: enrolar o corpo com lençóis; 

o 2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja 

vazamento de fluidos corpóreos); 

o 3ª: colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, 

solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, compatível com o 

material do saco. 

• Colocar etiqueta com identificação do falecido. 

• Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico: 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 

• Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso de 

reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou 

outro saneante regularizado pela Anvisa; 

• Na chegada ao necrotério, alocar o corpo em compartimento refrigerado e sinalizado 

como COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 

• O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos 

familiares/responsáveis; 

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

• Após lacrada, a urna não deverá ser aberta; 

• Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão 

também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o fechamento do caixão; 

• O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de 

COVID-19, agente biológico classe de risco 3; 

• Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se 

descartável) em lixo infectante; 

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

• Não é necessário veículo especial para transporte do corpo; 

• Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que 

transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o 

traslado, considerando que eles não manusearão o corpo. 

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

apontados anteriormente. 

 

10.2. OCORRÊNCIA DOMICILIAR 
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• Os familiares/responsável que reportarem o óbito deverão receber orientações para não 

manipularem os corpos e evitarem o contato direto; 

• Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de 

COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde. Essa deverá 

proceder a investigação do caso: 

• Verificar a necessidade de coleta de amostras para o estabelecimento da causa do óbito 

(caso o paciente seja caso suspeito). 

• A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as medidas de 

precaução individual, conforme descrito anteriormente; 

• O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa deve impedir o 

vazamento de fluidos corpóreos); 

• Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos 

ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%); 

• O transporte do corpo até o necrotério deverá observar as medidas de precaução e ser 

realizado, preferencialmente, em carro mortuário/rabecão ou outros; 

• Após o transporte, o veículo deve ser sanitizado e desinfectado. 

• No necrotério, as recomendações devem ser seguidas como as descritas para o manejo 

dos corpos de óbitos ocorridos em ambiente hospitalar. 

 

10.3. OCORRÊNCIA EM ESPAÇO PÚBLICO 

 As autoridades locais informadas deverão dar orientações para que ninguém realize 

manipulação/contato com os corpos. O manejo deverá seguir as recomendações referentes à 

ocorrência dos óbitos em domicílio. 

 

11. MEDIDAS DE CONTROLE NA ABORDAGEM AO PACIENTE. 

O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por 

exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e 

higiene das mãos durante todo o período que permanecerem na unidade. Podem ser utilizados 

alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada do serviço de saúde e em 

locais estratégicos para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre 

higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse. 

Os serviços de saúde devem seguir as seguintes medidas de controle:  
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• Profissionais de saúde 

o Seguir as recomendações da Nota Técnica n° 04/2020 da ANVISA, e alterações 

posteriores, que prevê a diminuição da exposição a patógenos nos ambientes e diminuição da 

exposição ocupacional com higienização correta das mãos e utilização correta dos Equipamentos 

de Proteção Individual: jaleco, óculos, luvas e máscara, que deve ser comumente a cirúrgica e a 

N95 para procedimentos geradores de aerossóis.  

• Serviços de Saúde: ambulatórios e pronto atendimentos:  

o devem estabelecer critérios de triagens e identificação dos casos logo na entrada do 

usuário ao serviço adotando recursos visuais que orientem a comunicação do sintoma 

respiratório ao balcão;  

o disponibilizar mascar cirúrgica para pacientes e acompanhantes; 

o prover local adequado para higienização das mãos; 

o casos suspeitos são encaminhados para a Unidade Sentinela; 

o orientar as medidas de etiqueta respiratória, provendo lenço descartável e lixeira com 

pedal; 

o manter ambientes ventilados; 

o eliminar o uso de objetos compartilhados como canetas, pranchetas; 

o sempre notificar os serviços de saúde caso precise encaminhar um paciente que é um 

caso suspeito. 

Alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo Coronavírus podem não necessitar de 

hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Porém, é necessário avaliar cada caso, 

levando-se em consideração se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é capaz de 

seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde. Nos casos em que se 

recomende isolamento nos serviços de saúde ou internação hospitalar, os municípios deverão 

seguir o fluxo habitual de internação e remoção. Em casos que precise a regulação do acesso, 

contatar a Central Estadual de Regulação Hospitalar e/ou as centrais municipais. 

 

12. MEDIDAS DE CONTROLE GERAIS 

 Para a prevenção e controle da pandemia enfrentada pelo novo Coronavírus foram 

adotadas medidas de higienização e orientação nos ambientes públicos. 

12.1. No âmbito da Prefeitura Municipal 

• Distribuição de material orientativo em todas as repartições públicas; 

• Disponibilização de álcool gel 70% no acesso ao prédio e em todos os ambientes; 
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• Disponibilização de tapete embebido em água sanitária no acesso ao prédio para 

desinfecção de quem quer que venha a adentrar o ambiente; 

• Disponibilização de máscaras descartáveis para quem não estiver fazendo o uso; 

• Demarcação do distanciamento interpessoal no caso de formação de filas; 

• Disponibilização de kit de higiene (sabão líquido, álcool gel e toalha de papel 

descartável) nos banheiros; 

• Desinfecção e higienização de pisos e superfícies de toque periodicamente; 

• Aferição da temperatura em servidores e cidadãos que venham a adentrar as 

repartições públicas; 

• Sanitização e desinfecção dos prédios públicos em caso de surtos e/ou contaminação 

de 03 (três) ou mais servidores de uma mesma repartição. 

 

12.2. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 

• Instituição da Unidade Sentinela para atendimento aos casos com sintomas 

compatíveis com o novo Coronavírus (COVID-19), provendo a mesma com acesso à tecnologia 

de comunicação e informação, bem como com todos os insumos, materiais e equipamentos 

necessários para o desenvolvimento das atividades pelos profissionais que nela atuam; 

• Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por todos os profissionais; 

• Realização de barreiras sanitárias nos principais acessos ao Município; 

• Edição de boletins semanais acerca dos atendimentos a casos de SG e SRAG; 

• Reuniões periódicas da equipe técnica; 

• Aferição da temperatura em servidores e cidadãos que venham a adentrar à Unidade 

Básica de Saúde e Unidade Sentinela; 

• Sanitização e desinfecção de prédios e veículos públicos, utilizados a serviço da saúde, 

em caso de surtos e/ou contaminação de 3 (três) ou mais servidores de uma mesma repartição. 

 

12.3. No âmbito da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

As ações no âmbito da educação estão disponíveis no Plano de Contingência, 

Monitoramento e Controle do novo Coronavírus (COVID-19) elaborado pelo Centro de 

Operações de Emergência em Saúde para a Educação (COE-E) local, e homologado pelo Comitê 

Extraordinário de Saúde, conforme a Portaria Conjunta SES/SEDUC/RS nº 01/2020. 

Destacam-se as ações em conjunto entre saúde e educação, conforme diretrizes do 

Programa Saúde na Escola, as quais estão voltadas ao combate à Emergência em Saúde Pública 
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de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus/Covid-19, considerando as escolas públicas da rede básica de ensino de Nova 

Ramada, tendo como ação principal a compra de materiais necessários à garantia da segurança 

sanitária dos estudantes e dos profissionais de educação das escolas e para ações de promoção da 

saúde e prevenção à COVID-19. 

 

12.4. Para a população  

Os serviços de saúde devem orientar a população com as seguintes medidas de controle: 

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão; 

• Utilizar álcool 70°GL; 

• Praticar etiqueta respiratória: cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou 

espirrar descartar o lenço imediatamente no lixo, na falta utilizar o braço e não as mãos; 

• Evitar aglomerações e ambientes fechados, manter os ambientes ventilados; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal como talheres, pratos, copos, garrafas, 

chimarrão; 

• Evitar tocar os olhos, nariz e a boca sem lavar as mãos; 

• Evitar contato próximo com pessoas que estão apresentando sintomas; 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies com frequência; 

• Evitar viagens para locais com casos confirmados; 

• Estar atento aos sintomas caso tenha viajado para locais com transmissão local, no 

caso de sintomas, permanecer em isolamento domiciliar, seguir medidas de prevenção e procurar 

atendimento o mais breve possível na Unidade Sentinela, sempre utilizando máscara. 

 

13. PÚBLICO-ALVO E OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

• População em geral – manter a população informada e evitar reações sociais contra os 

pacientes, motivadas pela desinformação;  

• Profissionais de Saúde – além de serem informados, é preciso contribuir no 

esclarecimento dos profissionais sobre qual será a sua participação no processo e nos 

acontecimentos;  

• Gestores da rede pública – contribuir na organização do setor e na manutenção de um 

discurso unificado com o governo federal;  

• Viajantes e turistas – informar sobre sintomas e sobre pontos de apoio na rede pública 

para casos de suspeita da doença;  
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• Gestantes em acompanhamento pré-natal e puérperas - orientações quanto à prevenção 

e cuidados pré-natais no contexto da pandemia do novo Coronavírus, bem como rastreamento e 

monitoramento das pacientes e de contactantes sintomáticos, sendo realizada testagem/coleta de 

swab nasofaríngeo (RT-PCR) a todas as gestantes entre as 37 e 39 semanas e/ou, na 

impossibilidade de coleta nesse período, o exame sendo realizado no puerpério imediato, 

conforme Nota Informativa nº22 COE/SES-RS; 

• População rural - manter a população do campo informada acerca da prevenção e na 

diminuição da contaminação no contexto pandêmico de combate ao novo Coronavírus (COVID-

19), através de ações junto à comunidade, bem como utilização dos meios de comunicação 

disponíveis para tal; 

• Redes Sociais – manter internautas informados e monitorar boatos e mensagens, 

respondendo quando necessário. Mensagens-chave: O material de comunicação será construído 

para reforçar as seguintes mensagens:  

O acompanhamento e a divulgação dos fatos terão absoluta transparência. 

O sistema de saúde pública está preparado para atender essa emergência de saúde. 

Todas as medidas necessárias à proteção da população brasileira estão sendo tomadas.  

 

14. ORIENTAÇÕES GERAIS 

Até o momento não há vacina, nem medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). No entanto, medidas de suporte devem ser 

implementadas. No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos 

diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não 

retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir, conforme protocolo de tratamento de 

influenza.  
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ANEXO 1 – Fluxograma para casos leves 

 
(1) Entrada por Busca Ativa: usuários que foram orientados pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

ou outros profissionais de saúde a procurarem as unidades atenção da primária. Os ACS são atores 

importantes na identificação precoce dos casos de síndrome gripal na comunidade. 

(2) Caso o atendimento ocorra na APS, estabilizar o usuário para transporte: garantir 

estabilidade ventilatória e hemodinâmica, se necessário fornecendo cateter com O
2 

e soro 

endovenoso. 
(3) Nota Informativa nº 9/2020 GAB/SE/MS: Orientações para Manuseio Medicamentoso Precoce de 
Pacientes Adultos com Diagnóstico de COVID-19 e suas atualizações. 

 

Fonte: Ministério da Saúde 
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ANEXO 2 - FLUXO DE MANEJO CLÍNICO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE EM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA 

 

Fonte: Ministério da Saúde 
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ANEXO 3 - FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 

SAÚDE EM TRANS MISSÃO COMUNITÁRIA - FLUXO RÁPIDO 

 

Fonte: Ministério da Saúde 
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ANEXO 4 - ORIENTAÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SECREÇÃO 

RESPIRATÓRIA – 2020 

Laboratório Central de Saúde Pública- LACEN/RS 

VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS 

 

INVESTIGAÇÃO PARA CORONAVÍRUS (COVID – 19) / INFLUENZA 

 

ORIENTAÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SECREÇÃO 

RESPIRATÓRIA - 2020 

 

MATERIAIS CLÍNICOS:  1 (UM) conjuntos de swabs nasal e oral ou secreção por 

aspirado da nasofaringe. 

 

QUEM COLETA: a coleta deve ser realizada pelo médico, equipe de enfermagem 

ou laboratório, seguindo as orientações técnicas do LACEN/RS. 

 

CADASTRO e REQUISIÇÃO: O material clínico deverá ser cadastrado no GAL 

(Gerenciador de Ambiente Laboratorial) AGRAVO INFLUENZA e solicitar 

PESQUISA DE INFLUENZA COM OBSERVAÇÃO DE SUSPEITA DE 

CORONAVÍRUS e encaminhado ao LACEN, acompanhado da REQUISIÇÃO DO 

GAL e da Ficha de Notificação RedCap devidamente preenchidas.  

 

PERÍODO DE COLETA: A amostra clínica deverá ser coletada preferencialmente 

até o 3° dia após o início dos sintomas e, no máximo, até 7 dias após o início dos 

sintomas, independente de utilização de medicação ou vacinação prévias. 

 

ANTES DA COLETA 

 

1. IDENTIFICAR O FRASCO COLETOR OU O TUBO COM A 

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA: NOME DO PACIENTE, MUNICÍPIO, 

DATA DE COLETA, NATUREZA DA AMOSTRA E TIPO DE 

EXAME SOLICITADO  

2. LAVAGEM DAS MÃOS  

3. COLOCAR EQUIPAMENTO DE EPI (avental descartável, 

máscara N95, luvas de látex descartáveis, gorro e óculos ou 

viseira de proteção)  

 

1. Aspirado da nasofaringe (ANF) - Em Atenção Ambulatorial e Especializada e 

Atenção Hospitalar 

A coleta do ANF é um processo indolor, podendo apenas provocar 

lacrimejamento reflexo. O coletor descartável de muco deve ser acoplado a uma 

sonda uretral nº 6 com apenas um orifício na extremidade para a obtenção da 

secreção. 
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A aspiração pode ser realizada com bomba aspiradora portátil ou vácuo de parede 

hospitalar. Não utilizar uma pressão de vácuo muito forte. 

Durante a coleta, a sonda é inserida na narina até atingir a região da nasofaringe (6 a 

8 cm), quando então o vácuo é aplicado aspirando a secreção para o interior do coletor. 

Este procedimento deverá ocorrer em ambas as narinas, mantendo movimentação da 

sonda para evitar que haja pressão diretamente sobre a mucosa, evitando sangramento. 

Alternar a coleta nas duas fossas nasais até obter um volume suficiente, 

aproximadamente 1 mL de ANF. O vácuo deve ser aplicado após a sonda localizar-se 

na nasofaringe, tendo em vista que, se no momento da introdução da sonda houver 

vácuo, poderá ocorrer lesão da mucosa. 

Após obter secreção de ambas as narinas, aspirar o meio de transporte viral para o 

interior do coletor (bronquinho) com a mesma sonda. Descartar a sonda em lixo 

adequado e vedar o orifício do bronquinho com a extremidade da borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Os profissionais devem ficar atentos à retirada da sonda de ANF, pois a 

extremidade introduzida nas vias respiratórias do paciente contém material nasofaríngeo 

potencialmente contaminado em sua parte externa. 

 

2. Swab nasal e orofaringe (1 conjunto com 3 swabs cada) Em Atenção Básica,  

Atenção Ambulatorial e Especializada e Atenção Hospitalar 

Os swabs a serem usados devem ser de Rayon e estéreis. Não deverão ser 

usados swabs de algodão, com haste de madeira ou com alginato de cálcio. 

swabs de rayon
 

Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de 

secreções e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a 
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ponta do nariz para cima com o dedo polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. 

Pedir para o paciente assoar (limpar) o nariz caso haja secreções. O objetivo do swab 

é colher um esfregaço de células e não secreção nasal. 

Introduzir o swab na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando-o para 

cima (direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45º em relação ao lábio 

superior. È importante certificar-se que o swab ultrapassou superiormente o corneto 

inferior atingindo o meato médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados, 

pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente). 

Remover o coletor do nariz do paciente cuidadosamente e introduzi-lo, imediatamente, 

no tubo com solução fisiológica. Colher swab nas duas narinas (um swab para cada 

narina). 

Após a coleta do swab nasal, proceder à coleta do swab de orofaringe 

introduzindo o swab maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na 

língua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a coleta, inserir os três swabs no mesmo frasco contendo solução 

fisiológica.  

ATENÇÃO!!! 

É possível ser utilizado o Meio de Transporte Viral (MTV - meio rosa) para o 

diagnóstico do RT-PCR. No entanto este MTV necessita ficar refrigerado em 

temperatura entre 2°C a 8°C antes da coleta ser realizada. 
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OBSERVAÇÃO: Em caso de sangramento nasal, abaixar a cabeça do paciente para 

frente (em direção aos joelhos) e manter as narinas pressionadas entre o dedo indicador 

e polegar durante 5 minutos aproximadamente. É recomendável, para realizar a 

compressão digital, a introdução de uma mecha de algodão embebido em adrenalina ou 

outro vasoconstritor nasal na fossa nasal sangrante. 

 

3. Conduta frente a óbito: coleta de tecidos 

Para pacientes que evoluíram para o óbito deverá ser realizado a coleta de: 

Tecido da região central dos brônquios (hilar), dos 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. Acondicionar as amostras em frasco de vidro com boca larga com 

formalina tamponada a 10%. Utilizar parafina sem compostos adicionais (por exemplo: 

cera de abelha, cera de carnaúba etc.) no processo de parafinização dos fragmentos. 

 

4. Conservação e Transporte do Aspirado e SWABs 

O kit para coleta de aspirado é acompanhado de um frasco com meio de 

transporte (meio rosa) e devem permanecer em geladeira (2 a 8°C) até o momento da 

utilização. 

O kit para coleta de swab são acompanhados de um frasco com solução 

fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso. 

Após a coleta da amostra, o bronquinho ou o tubo com swabs devem ser 

embalados individualmente em sacos plásticos com zip, permanecendo em geladeira (2 

a 8°C) até o envio à Seção de Virologia do LACEN/RS no período máximo de 72 horas. 

O envio ao LACEN deve ser realizado com gelo reciclável em caixa de isopor fechada 

com fita crepe contendo somente as amostras para pesquisa de Coronavírus/Influenza. 

Identificar a caixa como Coronavírus/INFLUENZA; as fichas devem ficar afixadas por 

fora da caixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul 



 

 

29 

 

ANEXO 5 – FLUXO DE COLETA PARA TESTE MOLECULAR PARA DETECEÇÃO DO 

VÍRUS SARS-CoV-2 
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