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1. INTRODUÇÃO 
 
 No final de dezembro de 2019, as autoridades chinesas notificaram à Organização 

Mundial de Saúde (OMS) um cluster de pneumonia aguda, de etiologia desconhecida na 

cidade de Wuhan; alguns pacientes eram comerciantes ou fornecedores de um mercado 

de frutos do mar na cidade, onde também são comercializadas outras espécies de animais 

domésticos e silvestres. Em 09 de janeiro, foi divulgada a identificação de um novo 

coronavírus (2019-nCOV), em um paciente hospitalizado com pneumonia em Wuhan. Os 

sinais e sintomas clínicos apresentados pelos pacientes foram, principalmente, febre, em 

alguns casos dificuldade para respirar, e as radiografias de tórax com infiltrados 

pulmonares. 

Em 30/01/2020, a OMS declarou o surto de Doença Respiratória Aguda pelo COVID 

- 19 como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Assim, 

todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e prevenir a 

sua disseminação, por meio de vigilância ativa com detecção precoce, isolamento e 

manejo adequados dos casos, investigação/monitoramento dos contatos e notificação 

oportuna. 

 Segundo Boletim Epidemiológico da OMS, em 23 de março de 2020, haviam sido 

confirmados 354.677 casos no mundo e 15.436 óbitos. Na época, no Brasil existiam 1.620 

casos e 25 óbitos. Neste cenário o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 3 de fevereiro, Portaria N. º 188, de 2020 e a 

OMS declarou pandemia em 11 de março de 2020. 

Em 16 de março de 2020 foi promulgado o Decreto Municipal nº 7.705,  dispondo 

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo coronavírus e medidas de prevenção e controle. Foram 

então adotadas nas unidades de saúde, barreiras de proteção para o sintomático 

respiratório (uso de máscara e sala específica para o atendimento); distanciamento segura 

entre as pessoas nas recepções e filas, bem como maior frequência na higienização de 

superfície e ambientes. 

Em janeiro de 2021, a atual gestão do municipio de Diadema, assume o 

compromisso de reorganizar as ações de enfrentamento da COVID-19  no território 

municipal, criando o Comitê Intersecretarial de Emergência, através do Decreto Municipal 
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 nº 7.869, de 22/01/2021. Ainda, no mesmo mês, foi instituída a Comissão de 

Enfrentamento do COVID-19 , composta por representantes da Secretaria de Saúde das 

áreas de Vigilância em Saúde, Atenção Especializada, Urgência/ Emergência e Hospitalar, 

bem como e, com a representação do Conselho Municipal de Saúde. Esta comissão 

realizou encontros semanais para atualização do plano de contingência e monitoramento, 

com a tomada de decisão oportuna para o enfrentamento da crise sanitária atual. 

Com o aumento de casos, em 13 de março de 2021, a Prefeitura de Diadema 

instalou o Gabinete de Crise para Resposta à Emergência de Saúde Pública de caráter 

intersecretarial.   

O Plano de Contingência contou com uma 2ª versão publicada em 23/03/2021, mas 

em virtude das mudanças nos processos de trabalho e atualizações em diversos 

documentos técnicos, se fez necessária a publicação da 3ª versão atualizada em 03 de 

agosto de 2021. 

2. CORONAVÍRUS: CARACTERÍSTICAS 
 
Infecção pelo novo Coronavírus - COVID-19  
 

A COVID-19  é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, 

que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros graves. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) das pessoas 

com COVID-19  podem ser assintomáticas ou oligossintomáticas e, aproximadamente, 20% 

dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade 

respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas 

associadas. 

Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No 

entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus em decorrência do perfil 

na microscopia, parecendo uma coroa.  

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo 

as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os 

coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e 

beta coronavírus OC43, HKU1 (SBMT, 2020) 
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Não menos importante, deve-se ter em mente que outros vírus respiratórios, 

também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais 

como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus e outros 

coronavírus.  

 O primeiro caso de COVID-19  no Brasil, foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 

2020 em São Paulo- SP e, em 20 de março de 2020, foi declarado que a transmissão do 

novo coronavírus passou a ser considerada comunitária em todo o território nacional.   

  O período de incubação do SARS-CoV-2 para a infecção entre humanos varia de 2 

a 14 dias, mediana de 5 a 6 dias. Estima-se que cada uma pessoa infectada possa transmitir 

o vírus a dois ou três outros indivíduos.  

  A transmissão pessoa-pessoa é a mais relevante e se dá através da via respiratória, 

por secreções produzidas durante episódios de tosse, espirros e coriza, na forma de 

gotículas e aerossóis semelhante à transmissão do vírus da influenza. Cabe destacar que a 

transmissão por contato com superfícies e objetos embora menos frequente tem 

importância na cadeia de transmissão.  

 O contexto local da epidemia deve ser avaliado diariamente pela gestão e 

trabalhadores para a tomada de decisões sobre a manutenção/ implantação de atividades 

remotas (home office) ou suspensão dos serviços.  

 Os trabalhadores dos serviços devem permanecer em extrema vigilância quanto ao 

aparecimento de sintomas, contato com casos confirmados e necessidade de medidas de 

isolamento.  

 

3. NÍVEL DE RESPOSTA MUNICIPAL PARA O NOVO CORONAVÍRUS 
 

O Plano de Contingência do Município de Diadema é pautado na estratégia  de níveis 

de preparação e respostas em Emergência em Saúde Pública organizadas de acordo com 

os seguintes eixos: Eixo 1 - Vigilância à Saúde; Eixo 2 - Assistência à Saúde e Eixo 3 - 

Comunicação. 

 

 

 

 



  

7  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

3.1 EIXO 1 - VIGILÂNCIA À SAÚDE 

 

3.1.1 Caracterização 
 
Doença respiratória aguda pelo COVID – 19 
CID 10: U 07.1 – Infecção Respiratória pelo Coronavírus. Atribuído a um diagnóstico da 
COVID – 19 confirmado por teste de laboratório; 
CID B34.2 — Infecção por coronavírus de localização não especificada — pode ser utilizado. 
Classificação Internacional de Atenção Primária (CIAP-2) pelo código CIAP-2 R29 – Sinais e 
Sintomas do Aparelho Respiratório. 
Os novos códigos U07.1 ( COVID-19 – vírus identificado) e U07.2 (COVID – 19, vírus não 
identificado, clínico-epidemiológico são os marcadores da pandemia no Brasil.  
 
              

3.1.2 Objetivos 
 

3.1.2.1 Objetivo Geral: 
 

Orientar os profissionais de saúde da Rede Assistencial do SUS para atuação na 

identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos ou confirmados de 

infecção humana por SARS-CoV-2, mediante critérios técnicos, científicos e operacionais 

atualizados. 

 

3.1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
➢ Evitar transmissão do vírus para profissionais de saúde, contatos próximos e 

população em geral; 

➢ Monitorar casos suspeitos e confirmados da doença; 

➢ Evitar que os casos confirmados evoluam para o óbito, por meio de suporte clínico; 

➢ Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos, rastreamento, 

monitoramento, isolamento, e cuidados domiciliares; 

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

➢ Produzir e disseminar informações, por meio de boletins epidemiológicos; 

➢ Fortalecer as ações relativas ao enfrentamento de casos isolados e surtos de COVID-

19 , junto a rede assistencial de saúde; 

➢ Atualizar os profissionais de saúde que atuam no atendimento de casos suspeitos ou  

confirmados de COVID-19; e,  
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➢ Apresentar fluxos de manejo clínico e operacional para casos de COVID-19 . 

 

3.13  DEFINIÇÃO DE CASO 
 

3.1.3.1   Síndrome Gripal (SG)  
 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (02) 

dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, 

dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.  

 
Observações:  

a. Em crianças: além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na ausência de 
outro diagnóstico específico;  
b. Em idosos: deve-se considerar também os critérios específicos de agravamento como sincope, 
confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência;  
Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem 
estar presentes. 

 

3.1.3.2    Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
 

Indivíduo com Síndrome Gripal (SG) que apresente: dispneia/desconforto 

respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% 

em ar ambiente OU coloração azulada (cianose) dos lábios ou rosto. 

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

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.  

 

3.1.3.3   Síndrome Gripal (SG) OU Síndrome Respiratório Aguda Grave (SRAG) Não 
Especificada  

 
Caso de SG ou SRAG para o qual não houve identificação de nenhum outro agente 

etiológico OU não foi possível coletar/processar amostra clínica para diagnóstico 

laboratorial, OU não foi possível confirmar por critério clínico-epidemiológico, clínico-

imagem ou clínico. 

 
 
 

3.1.3.4   Descarte de caso de SG para COVID -19  
 

Será descartado aquele para o qual houve identificação de outro agente etiológico 
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confirmado por método laboratorial específico, excluindo-se a possibilidade de 

coinfecção, ou confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

Ressalta-se que um exame negativo isoladamente não é suficiente para descartar um caso 

para COVID-19.  

Os casos que não atendem aos critérios para notificação deverão ser cancelados 

no sistema de informação. 

 

3.1.4 CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO DE CASO 
  

3.1.4.1   Critério Clínico  
 

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

(disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa, e que não foi possível classificar 

por outro critério de confirmação.  

*Observar a definição para SG e SRAG. 

 

3.1.4.2 Critério Clínico-Epidemiológico  
 

Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso 

confirmado para COVID-19, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas 

com caso confirmado para COVID-19. 

 

3.1.4.3 Critério Clínico – Imagem  
 

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 ou 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).  
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3.1.4.4 Critério Laboratorial  
 

a) Para Não Vacinados Contra COVID-19 

CASO DE SG OU SRAG COM TESTE DE: 

▪ BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelos seguintes 
métodos: RT-PCR em tempo real; RT-LAMP. 

▪ IMUNOLÓGICO: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos seguintes 
métodos: Ensaio imunoenzimático (ELISA); Imunocromatografia (teste rápido) para detecção 
de anticorpos; Imunoensaio por eletroquimioluminescência (ECLIA); Imunoensaio por 
quimioluminescencia (CLIA). 

▪ PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 
Imunocromatografia para detecção de antígeno. 
 

Observação: *Considerando a história natural da COVID-19 no Brasil, um resultado isolado de 
IgG reagente não deve ser considerado como teste confirmatório para efeitos de notificação e 
de confirmação de caso. Um resultado IgG reagente deve ser usado como critério laboratorial 
confirmatório somente em indivíduos não vacinados, sem diagnóstico laboratorial anterior 
para COVID-19 e que tenham apresentado sinais e sintomas compatíveis, no mínimo oito dias 
antes da realização desse exame. Esta orientação não é válida para inquérito sorológico.  

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Ed. 27 de abril de 2021. p.17. 

 
 
 
b) Vacinados 

INDIVÍDUO QUE RECEBEU A VACINA CONTRA COVID-19  E APRESENTOU QUADRO 
POSTERIOR DE SG OU SRAG COM RESULTADO DE EXAME: 

▪ BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método 
RT-PCR; em tempo real ou RT-LAMP. 

▪ PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 
imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: Tendo em vista a resposta vacinal esperada, com produção de Anticorpos, os testes 
imunológicos não são recomendados para diagnóstico de COVID-19  em indivíduos vacinados. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Ed. 27 de abril de 2021. p.17. 

 

c) Assintomáticos 

ASSINTOMATICO COM RESULTADO DE EXAME: 

▪ BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelo método 
RT-PCR em tempo real ou RT-LAMP. 

▪ PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de 
imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Ed. 27 de abril de 2021. p.18. 
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Observação: Para fins de vigilância, notificação e investigação de casos e de monitoramento de 
contatos, o critério laboratorial deve ser considerado o padrão-ouro, não excluindo os demais 
critérios de confirmação. 
 
 

3.1.5   TESTAGEM 
 

3.1.5.1   TIPOS DE TESTES E PERÍODO DE COLETA   
TESTE PERÍODO DE COLETA 

RT-PCR 
 

Amostras coletadas entre o 1º e o 8º dia após o início dos 
sintomas, quando tratar-se de indivíduo sintomático, na fase 
aguda da infecção, que atenda a definição de caso de SG ou 
SRAG Pacientes internados com SRAG podem ter coletas 
realizadas entre o 1º e o 14º dia após o início dos sintomas 

TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO 
Amostras coletadas entre o 1º e o 7º dia de sintomas (atentar 
para as definições específicas da CIB 81 definidas para o uso 
deste teste no âmbito municipal) 

TESTES RÁPIDO DE 
ANTICORPO 

Mesmo validados, é importante saber que os testes rápidos 
apresentam importantes limitações e a principal delas e que 
precisam ser realizados, de forma geral, a partir do oitavo dia 
do início dos sintomas (pg.44).  
OBSERVAÇÃO: Recomenda-se a realização de testes 
imunológicos de Imunocromatografia (Teste Rápido) em 
indivíduos assintomáticos somente em inquéritos 
epidemiológicos.  

TESTES IMUNOLÓGICOS: 
SOROLOGIA CLÁSSICA 
ELISA, CLIA ou ECLIA 

denominação mais usada 

Após o 8º dia do início dos sintomas. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Ed. 27 de abril de 2021. p.52. 

 

 

3.1.5.2   Testagem em indivíduos assintomáticos 
 

Neste momento, não há recomendação para realização de exames laboratoriais nos 

indivíduos assintomáticos. A testagem em indivíduos assintomáticos pode ser feita com o 

objetivo de compor estratégia ampla de resposta à pandemia identificando a extensão da 

transmissão da doença em determinadas populações ou grupos populacionais, por meio 

da identificação de resposta imunológica. 

 

Podem ser priorizados, para a realização de inquéritos epidemiológicos: 
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• Trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança, trabalhadores da Educação, a 

população privada de liberdade (PPL), as Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI), profissionais dos serviços essenciais, entre outros. 

 

3.1.5.3   Protocolo uso de Testes Rápido de Antígeno 
 

  

O teste rápido de Antígeno deverá ser utilizado nas seguintes situações: 

 

OBSERVAÇÃO: A partir do dia 20/10/2021, fica ampliado o uso do TRA para todos os 

casos sintomáticos de grau LEVE, sendo indicado realização de RT-PCR naqueles com 

resultado de TRA positivo. 

 
SITUAÇÕES ESPECÍFICAS: 
 

➢ Acolhimento noturno do CAPS: 

• Recomenda-se a coleta em casos sintomáticos respiratórios, que procurem o 

acolhimento noturno do CAPS. Sendo que os casos positivos deverão ser isolados. 

➢ Pessoas em situação de abrigamento (Casas de Acolhimento, ILPI, Residências 

terapêuticas, entre outras): 

• Recomenda-se a coleta em casos sintomáticos respiratórios, de pessoas que 

estejam em situação de abrigamento. 

➢ Casos moderados – avaliação e conduta da internação do PS/HMD: 

• Recomenda-se a coleta em casos sintomáticos respiratórios moderados, que 

necessitem de confirmação imediata dos casos e tomada de decisão para manejo 

clínico do paciente de forma mais adequada.  
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3.1.6   NOTIFICAÇÃO 
 

Todos os casos devem ser notificados no prazo de 24 horas a partir da suspeita.  

➢ Casos suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal: devem ser notificados no E-SUS 

Notifica, inclusive os casos dos surtos (https://notifica.saude.gov.br); 

➢ Surtos: deverão ser notificados no SINAN-Net Módulo Surto; 

➢ Casos de SRAG hospitalizados e óbitos devem ser notificados no SIVEP-Gripe 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/.  

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Edição atualizada em 27 de abril de 2021. p.22 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-COVID-19 /view. Acesso em: 
15 jun.2021 
 

https://notifica.saude.gov.br/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
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Os resultados de testes diagnósticos para SARS CoV 2 realizados por laboratórios 

públicos e privados devem ser notificados no RNDS, de acordo com a Portaria 1.792, de 

17/07/2020.  

Nas situações em que, laboratórios forem contratados para testagem de empresas 

privadas, a NOTIFICAÇÃO deverá ser feita em modelo estabelecido na Resolução SS nº 85, 

de 10/06/2020 em seu anexo e deverá ser enviado ao e-mail notifica@saude.sp.gov.br 

 

Observação: Em caso de  inoperância do Sistema de Notificação, e/ou ausência de 

conectividade da rede de internet, os equipamentos de saúde deverão utilizar as fichas 

impressas (Anexo 1 – Ficha e-SUS e/ou Anexo 2 – Ficha SIVEP), para garantir o registro em 

tempo oportuno, e posterior notificação nos devidos sistemas com a maior brevidade 

possível. Ressalta-se que as unidade poderão acionar apoio dos equipamentos mais 

próximos ou da Coordenação de Atenção Básica e Coordenação de Vigilância 

Epidemiológica.  

 

3.1.7   INVESTIGAÇÃO DE SURTOS 
 

3.1.7.1   Surtos em Comunidades fechadas ou semi-fechadas 
 

Para investigação de surtos em comunidades fechadas ou semi - fechadas utilizar 

os testes moleculares por RT-PCR em tempo real em até 25 amostras/surto, conforme 

protocolo laboratorial para coleta, acondicionamento e transporte de amostras biológicas 

para investigação de SRAG e SG por SARSCoV-2 do Instituto Adolfo Lutz disponível no 

endereço eletrônico: 

http://www.ial.sp.gov.br/resources/insitutoadolfolutz/publicacoes/coronavirus/protocol

o_laboratorial_para_coleta_sg_covid_03072020.pdf.  

Em situações específicas deverá haver articulação entre município/GVE/IAL, para a 

possibilidade de ampliação do número de amostras.  

O monitoramento dos casos suspeitos de COVID-19 , em instituições fechadas ou semi-
fechadas, poderá ser viabilizado pela realização de testes rápidos em indivíduos que 
tiveram sintomas respiratórios, mas que não foram testados com RT-PCR em período 
oportuno (entre o 1° e 8° dia do início dos sintomas). A testagem para toda a instituição 
poderá ser avaliada como proposta de inquérito soro-epidemiológico.  
Surto de SG em comunidade fechada ou semifechada (presídios, instituições de longa 
permanência de idosos, escolas, creches, empresas, etc): Registro de ocorrência de dois 

mailto:notifica@saude.sp.gov.br
http://www.ial.sp.gov.br/resources/insitutoadolfolutz/publicacoes/coronavirus/protocolo_laboratorial_para_coleta_sg_covid_03072020.pdf
http://www.ial.sp.gov.br/resources/insitutoadolfolutz/publicacoes/coronavirus/protocolo_laboratorial_para_coleta_sg_covid_03072020.pdf
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casos suspeitos ou confirmados com vínculo epidemiológico, dentro do período de 
incubação considerado (1 a 14 dias)”. 

 

 

3.1.7.2   Surtos em Escolas 
 
 

O documento disponibilizado pelo Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. 

Alexandre Vranjac” da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da 

Saúde do Estado de São Paulo – CVE/CCD/SES-SP intitulado Casos e Surtos de COVID-19 

em instituições escolares: Orientações para profissionais de saúde, preconiza as 

recomendações abaixo descritas: 

 

Ao ser identificado um ou mais casos suspeitos/confirmados de COVID-19: 
 

PÚBLICO CASO CONTATOS 

ALUNO 

Com suspeita/confirmação 
de COVID-19 deve ser 
afastado de suas atividades 
e assim permanecer em 
isolamento 

• Realizar ampla investigação de outros 
possíveis contactantes no ambiente escolar:  
sala de aula e transporte escolar considerando 
dois dias que antecederam os sintomas do 
caso e durante dez dias posteriores. Caso não 
seja possível a investigação de outros 
contactantes fora da sala de aula, realizar 
monitoramento em conjunto com a instituição 
escolar 

Medidas de prevenção e controle 

➢ Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em quarentena 
por 14 dias, dentre eles: 
- Todos os colegas da mesma sala 
- Todos do mesmo transporte escolar 
- Todos os professores que deram aula e tiveram contato com o aluno considerado 
suspeito/confirmado durante o período de transmissibilidade 
- Todos os outros contactantes identificados na investigação 
- Todos os contactantes que forem identificados devem ser monitorados quanto a adesão à 
quarentena e manifestação de sintomas 
- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 devem 
ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e investigação laboratorial 
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PÚBLICO CASO CONTATOS 

PROFESSORES 

Com suspeita/confirmação 
de COVID-19 deve ser 
afastado de suas atividades 
e assim permanecer em 
isolamento  

• Realizar ampla investigação de outros 
possíveis contactantes no ambiente escolar 
além da sala de aula, considerando dois dias 
que antecederam os sintomas do caso e 
durante dez dias posteriores 

Observação: investigar possíveis contactantes 
em todas as salas de aula ou outros ambientes 
em que o professor exerce suas atividades 
educacionais ou frequentou, incluindo contatos 
outros professores e demais servidores da 
instituição escolar. 

Medidas de prevenção e controle 

➢ Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em 
quarentena por 14 dias, dentre eles: 
- Todos os alunos das salas que o professor deu aula ou realizou outra atividade educacional 
- Todos os outros contactantes identificados na investigação 
- Todos os contactantes identificados deverão ser monitorados quanto à adesão ao quarentena 
e manifestação de sintomas 
- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 devem 
ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e investigação laboratorial. 

 

PÚBLICO CASO CONTATOS 

DEMAIS 
SERVIDORES DA 

INSTITUIÇÃO 
ESCOLAR 

Com suspeita/confirmação 
de COVID-19 deve ser 
afastado de suas 
atividades e assim 
permanecer em 
isolamento 

• Realizar ampla investigação de outros 
possíveis contactantes no ambiente escolar 
além da sala de aula, considerando dois dias 
que antecederam os sintomas do caso e 
durante dez dias posteriores. 
Observação: investigar contatos em todos os 
ambientes da instituição que o colaborador 
frequenta e realiza suas atividades. 

Medidas de prevenção e controle 

➢ Os contactantes identificados durante a investigação deverão permanecer em quarentena 
por 14 dias, sejam outros servidores da instituição, professores ou alunos. 
- Todos os contactantes identificados deverão ser monitorados quanto à adesão ao quarentena 
e manifestação de sintomas 
- Todos os contactantes que venham a apresentar sintomas compatíveis com COVID-19 devem 
ser encaminhados para uma unidade de saúde para avaliação clínica e investigação laboratorial 

 
As orientações deste documento para medidas de controle atualizam a Deliberação 

CIB nº 81 de 25-08-2020, com relação aos contactantes de casos suspeitos, os QUAIS 

DEVEM SER AFASTADOS INDEPENDENTE DE CONFIRMAÇÃO DO CASO. 

 

ATENÇÃO! Se houver a ocorrência de dois ou mais casos suspeitos/confirmados de 

COVID-19 é necessário que haja uma investigação para identificar um possível surto na 

instituição escolar. Caso contrário, as medidas de prevenção e controle deverão ser 

implementadas conjuntamente de acordo com a situação de cada indivíduo (alunos,  
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professores ou demais servidores da instituição). 

A instituição deverá notificar imediatamente a UBS de referência na ocorrência de um 

caso suspeito e/ou confirmado, e a partir da caracterização e/ou suspeita de surto 

deverá notificar imediatamente a Vigilância Epidemiológica do município para 

orientações e tomada de decisão. 

 
PARA DEFINIÇÃO DE SURTO EM INSTITUIÇÕES ESCOLARES FORAM ESTABELECIDOS 

DOIS CENÁRIOS: 
CENÁRIO  

Estudantes e 
professores que 
NÃO transitam 

entre outras 
salas/turmas 

Considerando que não haja transição de alunos e professores entre 
outras salas/turmas, considera-se um surto, a ocorrência de dois ou 
mais casos suspeitos/confirmados para COVID-19 na mesma 
sala/turma com vínculo epidemiológico (entre o mesmo período de 
incubação) 

• Recomendação: todos os alunos e professores da mesma 
sala/turma deverão permanecer em quarentena por 14 dias, não 
devendo frequentar a instituição escolar e procurar uma unidade 
de saúde caso apresentem algum sintoma da doença 

Estudantes, 
professores e 

demais servidores 
que TRANSITAM 

entre outras 
salas/turmas 

Se houver a possibilidade de transição de alunos, professores e/ou 
demais servidores entre salas/turmas considera-se um surto a 
ocorrência de dois ou mais casos suspeitos/confirmados para COVID-
19 com vínculo epidemiológico (entre o mesmo período de 
incubação). 

• Recomendação: suspender o período/turno por 14 dias das 
salas/turmas onde os estudantes e professores transitaram, por 
pelo menos 15 minutos. Todos os alunos, professores e demais 
servidores identificados deverão permanecer em quarentena, 
sendo orientados a procurar uma unidade de saúde caso 
apresentem algum sintoma da doença. 

 

• É importante que a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) investigue os casos, com 

apoio da instituição escolar, para que a equipe da saúde estabeleça o vínculo 

epidemiológico entre os casos, a fim de caracterizar um surto ou não. É possível que a 

ocorrência de dois casos na instituição escolar, não estabeleça necessariamente um 

surto. Mesmo assim, pode gerar situações de pânico entre alunos, professores, demais 

funcionários e comunidade; 

• Investigação conjunta (SMS/Escola/UBS); 

• Compete à instituição escolar notificar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde 

a ocorrência de casos suspeitos e/ou confirmados; 
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• Medidas de esclarecimentos e comunicação entre todos devem ser tomadas de 

maneira ágil e clara, evitando assim ações desnecessárias por parte da instituição 

escolar, pais ou funcionários; 

• SMS deve enviar equipe Epidemiológica, Sanitária e CEREST (se necessário) o mais 

rápido para investigação mesmo que o surto não se configure, podem tomar 

proporções sociais e políticas; deve contar com suporte dos Grupos de Vigilância da 

SES/GVE/GVS; 

• Caberá a SMS a investigação clínica, epidemiológica e laboratorial dos casos, bem 

como a orientação de todas as medidas a serem tomadas para controlar a 

disseminação da doença a partir de caso(s) isolado(s) ou em surto. 

 

A INSTITUIÇÃO ESCOLAR DEVE: 

 

• Oferecer todo o apoio e as informações que a saúde necessitar para fazer a investigação 

e adotar as medidas recomendadas, que poderão ser:  

- Afastamento de alunos, professores e funcionários;  

- Coleta de material para realização de exames laboratoriais;  

- Reorganização dos protocolos adotados pela instituição escolar;  

- Medidas de adequação de infraestrutura e processos de trabalho e convívio da 

instituição escolar; 

- Solicitação de comunicados diários; e, 

- Reuniões e comunicados com a comunidade da instituição escolar. 

• A instituição escolar deve ajudar a identificar a necessidade de reunião entre pais, 

instituição escolar e a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecer o que for 

necessário, em qualquer situação, para acolher as angústias da comunidade, e dar 

orientações. 

• A instituição escolar deve fazer os devidos comunicados, orientados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, aos pais, professores e funcionários. 

• Qualquer medida eventual de fechamento temporário da instituição escolar deve ser 

tomada conjuntamente entre as áreas da Saúde, da Educação e o Governo Municipal 
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FATORES DE RISCO E COMORBIDADES NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

Alunos, professores e outros servidores que fazem parte dos grupos de maior 

vulnerabilidade NÃO DEVEM RETORNAR ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NESSE PRIMEIRO 

MOMENTO.  

Os grupos de maior risco são: 

- Pessoas com 60 anos ou mais; 

- Portadores de comorbidades: Diabetes tipo I, Hipertensão Arterial (Pressão alta), 

Insuficiência cardíaca grave ou descompensada, Doença pulmonar crônica ou asma 

moderada a grave, Doença renal crônica (com necessidade de realização de hemodiálise), 

Hepatopatias (doenças do fígado); 

- Uso de medicamentos imunossupressores; 

- Uso de medicamentos imunobiológicos; 

- Pacientes imunodeprimidos; 

- Câncer em tratamento; 

- Obesidade; 

- Gestantes; e, 

- Portador de doença cromossômica. 

 

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS NA COMUNICADE ESCOLAR 

 

A Instituição escolar deverá fazer o monitoramento de alunos, professores e outros 

servidores faltosos, com objetivo de apoiar o monitoramento da Saúde.  

As ações de monitoramento da instituição escolar são: 

- Verificar diariamente as ausências de alunos. Se houver falta verificar junto à família, ou 

responsáveis, o motivo da ausência; 

- O monitoramento deve ser feito em todos os períodos e em todas as salas de aula; 

- O monitoramento de ausências deve ser feito também em professores, funcionários e 

colaboradores; e, 

- Caso seja verificado que a ausência se deu por motivo de doença, compatível com COVID-

19, a instituição escolar deve comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, conforme fluxo 

previamente estabelecido. 
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Com a volta às aulas presenciais, deverá haver um esforço conjunto das áreas de 

saúde, de educação e das famílias no sentido de evitar que as instituições escolares se 

tornem focos de propagação da doença. 

Para isso é necessário garantir que: 

-- NENHUM aluno, professor ou funcionário sintomático ou assintomático confirmado 

laboratorialmente (biologia molecular ou pesquisa de antígeno) retorne ou frequente as 

aulas ou ambiente escolar antes do término do período de quarentena; 

-- É importante que a instituição escolar participe ativamente na identificação de pessoas 

com sintomas gripais (suspeitos de COVID-19) no ambiente escolar, identificando e 

encaminhando os casos sintomáticos para avaliação clínica em um serviço de saúde do 

município, orientando também o imediato isolamento social bem como os casos 

assintomáticos; 

-- TODO caso de síndrome gripal deve ser encaminhado preferencialmente ao serviço de 

saúde próximo à sua residência para avaliação do estado de saúde e elucidação do 

diagnóstico; 

-- A unidade de saúde deverá recomendar o afastamento das atividades e isolamento 

domiciliar, seguindo os protocolos vigentes frente a casos suspeitos e confirmados de 

COVID-19; e, 

-- O diagnóstico laboratorial é responsabilidade da Unidade de Saúde que realizou a 

avaliação clínica do caso, de acordo com os protocolos vigentes 

 

ATENÇÃO! A testagem (RT-PCR, testes rápidos, sorologia) NÃO é recomendada para indivíduos 
assintomáticos da comunidade escolar neste momento no estado de São Paulo, não sendo 
indicada, portanto, seja com o intuito de ingresso ou retorno às atividades escolares.  

 

 

MONITORAMENTO DE CONTATOS  NA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

  A Instituição escolar deve apoiar as recomendações vigentes na identificação dos 

contactantes. (O tempo de afastamento e de quarentena dos casos e dos contactantes 

deve ser realizado pela unidade de saúde. O monitoramento dos casos e dos contactantes 

também é de responsabilidade da unidade de saúde, pois este monitoramento inclui a 

identificação de sintomas e sinais de agravamento da doença). 
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É indispensável que a instituição escolar: 

-- Seja informada acerca dos casos confirmados de COVID-19, bem como dos seus 

contactantes que, pelo protocolo vigente, devem ser afastados e isolados por 14 dias a 

partir da data do último contato com o caso confirmado de COVID-19; 

-- Participe da estratégia de afastamento e isolamento domiciliar dos casos e dos 

contactantes, sejam eles alunos, professores ou funcionários, apoiando as famílias e 

reforçando as orientações feitas pela unidade de saúde; e, 

-- Participe do processo de monitoramento dos contactantes assintomáticos do ambiente 

escolar.  

 

ATENÇÃO! Lembrando-se que mesmo com as medidas de distanciamento social, uso de máscara 
e higienização frequente das mãos ainda há um risco de transmissão da doença, sendo necesssária 
integralmente a continuidade das ações de vigilância (isolamento/quarentena e monitoramento 
dos casos/contatos). 

 

NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DOS CASOS NA COMUNICADE ESCOLAR 

 

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

hospitalizado, de óbito por SRAG (independente da hospitalização), e os surtos de SG 

devem ser notificados pela instituição à Vigilância Epidemiológica Municipal, em 

consonância com o fluxo estabelecido, em 24 horas, a partir da suspeita inicial do caso ou 

óbito, seguindo a diretriz nacional vigente (Portaria MS nº 264, de 17 de fevereiro de 

2020). 

 

Surtos de SG devem ser notificados no Sinan NET- Surto (módulo de surto do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação) – de forma agregada, da seguinte forma: 

assinalando no campo Código do Agravo/Doença J07 e após investigação/confirmação 

indicar B34.2 (Infecção por coronavírus de localização não especificada – COVID-19), ou 

U04.9 (Síndrome Respiratória Aguda Grave), ou J10 (Influenza devido ao vírus influenza 

identificado), ou J11 (Influenza devido ao vírus influenza não identificado) 

Durante a ocorrência do surto, além da notificação no Sinan NET – Módulo surto (Anexo 

3), os casos individuais de SG deverão ser registrados no e-SUS Notifica e os casos de 

SRAG hospitalizado ou óbito no SIVEP- Gripe Módulo SRAG hospitalizado. 



  

22  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

3.1.8   ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO  
 

3.1.8.1   Isolamento de Casos de COVID-19 
 

SITUAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

Indivíduos com Síndrome Gripal (SG) – leve a 
moderado –  com confirmação por qualquer um 
dos critérios (clínico, clínico-epidemiológico, 
clínico-imagem ou clínico-laboratorial) para 
COVID-19 ou que ainda não coletaram amostra 
biológica para investigação etiológica 

Recomenda-se o isolamento imediatamente e só 
podem ser suspensas após 10 dias do início dos 
sintomas, desde que permaneça afebril sem o uso de 
medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 horas 
e com remissão dos sintomas respiratórios 

Indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) – 
leve a moderado – para os quais não foi possível 
a confirmação pelos critérios clínico, clinico-
epidemiológico ou clínico-imagem e que 
apresentem resultado de exame laboratorial não 
reagente ou não detectável para COVID-19 pelo 
método molecular (RT-qPCR ou RT-LAMP) ou 
teste rápido para detecção de antígeno para 
SARS-CoV-2 

As medidas de isolamento e precaução podem ser 
suspensas, desde que permaneçam afebris sem o uso 
de medicamentos antitérmicos há pelo menos 24 
horas e com remissão dos sintomas respiratórios, e 
que os exames tenham sido realizados no período 
indicado, para evitar resultado falso negativo 

Indivíduos imunocompetentes com quadro de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) – 
grave/crítico – com confirmação para COVID-19  
por qualquer um dos  critérios  (clínico,  clínico  
epidemiológico,  clínico-imagem  ou clínico-
laboratorial para COVID-19  

As medidas de isolamento e precaução devem iniciar 
imediatamente e só podem ser suspensas após 20 
dias do início dos sintomas, desde que permaneça 
afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há 
pelo menos 24 horas e com remissão dos sintomas 
respiratórios, mediante avaliação médica 

Indivíduos gravemente imunossuprimidos com 
confirmação para COVID-19  por qualquer um dos 
critérios (clínico, clínico-epidemiológico, clínico-
imagem ou clínico- laboratorial)  

As medidas de isolamento e precaução devem iniciar 
imediatamente e só podem ser suspensas após 20 
dias do início dos sintomas, desde que afebril há 24h 
e com remissão dos sintomas respiratórios. A 
estratégia baseada em testagem laboratorial 
(necessidade de RT-PCR para SARS-CoV-2 negativo) 
para descontinuidade do isolamento deve ser 
considerada nesta população, a critério médico 

Indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG 
para os quais não foi possível a confirmação pelos 
critérios clínico, clínico-epidemiológico ou 
clínico- imagem, caso um primeiro teste de 
RTqPCR venha com resultado negativo, um 
segundo teste na mesma metodologia, 
preferencialmente com material de via aérea 
baixa, deve ser realizado 48 horas após o 
primeiro 

Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser 
retirado da precaução para COVID-19  (atentar para o 
diagnóstico de outros vírus respiratórios, como 
influenza) 

Indivíduos assintomáticos confirmados 
laboratorialmente para COVID-19  (resultado 
detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido 
para detecção de antígeno para SARS-CoV-2) 

Deve-se manter isolamento, suspendendo-o após 10 
dias da data de coleta da amostra 

 

Observações: Testes sorológicos (teste rapido, ELISA, ECLIA e CLIA) para COVID-19 não deverão ser 
utilizados, de forma isolada, para estabelecer a presença ou a ausência da infecção pelo SARS-CoV-
2, nem como critério para isolamento ou sua suspensao desta, independentemente do tipo de 
imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada; 
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• Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos severamente imunocomprometidos, a 
estratégia baseada em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser considerada, a critério médico, 
para descontinuidade do isolamento, visto que em algumas situações esses indivíduos podem 
continuar a produzir vírus replicante após 20 dias do início dos sintomas; 

• Os casos encaminhados para isolamento domiciliar deverão continuar usando máscara e manter 
a etiqueta respiratória, sempre que for manter contato com outros moradores da residência, 
mesmo adotando o distanciamento social recomendado de pelo menos um metro e manter a 
limpeza e desinfecção das superfícies, conforme as recomendações da Anvisa. 
 
 

3.1.9 ENCERRAMENTO DE CASOS  
 

Todos os casos em aberto deverão ser encerrados pela UBS ou VE, de acordo com 

os critérios já apresentados e na classificação final assinalar como:  

• Confirmado por Critério Clínico. 

• Confirmado por Clínico-Epidemiológico; 

• Confirmado por Clínico Imagem;  

• Confirmado por Critério Laboratorial (Não Vacinados, Vacinados e Assintomáticos); 

• Descartado; e, 

• Síndrome Gripal Não Especificada. 

Observação: Os casos classificados temporariamente como não atendem a critério para 
notificação, devem ser cancelados no sistema.  

 

3.1.10   INVESTIGAÇÃO DE CASOS, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CONTATOS 
DE COVID -19 
 

3.1.10.1   Matriz de investigação de casos COVID -19 
 

Após a identificação de um caso suspeito de COVID-19 , deve ser iniciada a 

investigação  epidemiológica, o que inclui o levantamento de dados em diversas fontes 

(prontuários e fichas de atendimento, laudos de laboratório, profissionais de saúde, entre 

outros) e a coleta de informações com o próprio caso e/ou seus familiares e contatos que  

 pode ser realizada inclusive, por contato telefônico. Essa investigação tem como principais 

objetivos a identificação da fonte de infecção e o modo de transmissão, os grupos expostos 

a maior risco, os fatores de risco, além de confirmar ou descartar o diagnóstico, 

determinando as características epidemiológicas.  
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Com o objetivo de conter a disseminação de casos da COVID-19, realizar o 

acompanhamento e evolução dos casos, bem como rastrear e orientar os contactantes, a 

Vigilância Epidemiológica propõe uma matriz de estratificação de casos, para a priorização 

do monitoramento e busca ativa das equipes. 
 

➢ Orientações gerais:  

- Todos os casos suspeitos de COVID-19 devem ser notificados; 

- Todos os casos notificados devem ser monitorados, assim como seus contactantes; 

- Todos os casos notificados devem ser encerrados; e, 

- Os casos encerrados devem ter a informação de classificação final, evolução e data do 

encerramento; 

 

Os status de classificação final possíveis são:  

1. COVID-19 confirmado critério laboratorial;  

2. COVID-19 confirmado critério clínico;  

3. COVID-19 confirmado critério clínico-imagem;  

4. COVID-19 confirmado critério clínico-epidemiológico;  

5. Descartado; e, 

6. Síndrome Gripal não especificado;  

 

As categorias de evolução possíveis são:  

1. Cura;  

2. Internado;  

3. internado em UTI;  

4. em tratamento domiciliar;  

5. Óbito;  

6. Ignorado; e, 

7. Cancelado.  
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Por regra, a responsabilidade pelo encerramento dos casos é da UBS da área de 

residência, em especial para os casos de síndrome gripal (SG), notificados no e-SUS-

notifica. A princípio, são responsáveis pelo encerramento de todos os residentes da área, 

independente de quem tenha notificado o caso, UBS/ PS/ Hospital, estabelecidos no 

município ou fora deste.  

Para cumprir sua função, a UBS será apoiada pela Vigilância em Saúde, com listas 

de casos, classificados por UBS Abrangência do endereço dos casos notificados, contendo 

dados informados na notificação e evolução do caso como sintomas, resultados de 

exames, classificação final.  

Embora as equipes das UBS da área de residência do paciente não possam encerrar 

casos graves, de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), notificados no SIVEP, deverão 

colaborar com o nível central (ECD – Epidemiologia e Controle de Doenças) com 

informações que podem ajudar a encerrar casos. Em especial, aqueles atendidos ou 

transferidos para fora do município. Neste caso, informações obtidas em entrevistas 

domiciliares sobre transferências, altas, óbitos, número da Declaração de Óbito (DO), etc, 

são muito ricas para este propósito.  

A UBS da área de residência do paciente receberá listas de casos, separadas em 

dois tipos:  

✓ Fora do período de transmissibilidade (acima de 14 dias do início dos sintomas): a lista 

de casos fora do período de transmissibilidade (>14 dias do IS) possui um grau de urgência 

menor, por ser formada por pessoas que supostamente não estão transmitindo a doença 

no domicílio ou na comunidade, mas são casos que precisam ser encerrados nos sistemas 

de informação, com as informações acima mencionadas (classificação final, evolução, e 

data do encerramento (Anexo 4 );  

✓ Dentro do período de transmissibilidade (até 14 dias do início dos sintomas): esta lista 

é formada pelos casos que podem estar transmitindo a doença no domicílio ou na 

Comunidade (Anexo 5). Por esta razão é uma lista de casos prioritários para o 

monitoramento.  
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A lista de casos dentro do período de transmissibilidade, embora reúna as 

prioridades, está subdividida em 8 estratos, que devem ajudar UBS a selecionar por onde 

começar o trabalho de monitoramento.  

Os 8 estratos de prioridades para o monitoramento foram definidos da maior para 

a menor prioridade, considerando aspectos que indiquem os de maior carga viral, e por 

isso com maior potencial de se propagar na comunidade, ou que estejam associados a 

eventos com relevância e/ou transcendência epidemiológica, como óbito ou gestação.  

Os estratos de prioridade são:  

1. Óbitos;  

2. Internados;  

3. Gestantes;  

4. COVID-19 laboratorial;  

5. COVID-19 clínico - dois sintomas ou mais, associados a ageusia e/ou anosmia;  

6. Anosmia/ageusia isolados;  

7. Sintomas inespecíficos; e,  

8. Assintomáticos.  

Na prática esta lista de casos dentro do período de transmissibilidade reúne 

aproximadamente 35% dos registros nos estratos de 1 a 6, e 65% dos registros restantes 

nos estratos 7 e 8.  

Portanto, os grupos de 1 a 6 reúne casos com maior transcendência, com óbitos, 

internados, gestantes, com qualquer classificação final, além dos casos que já são 

classificados como covid, ou possuem uma chance maior de confirmar por já possuírem 

anosmia/ageusia isolados. Podem ser chamados de prioridade da prioridade.  

O grupo 7 é um grupo com sintomas inespecíficos, e reúne casos com menos de 2 

sintomas, ou com 2 ou mais sintomas sem presença de ageusia/anosmia. O grupo 8 são 

casos assintomáticos, que não foram confirmados para COVID-19 por nenhum critério. 

Estes dois últimos grupos são formados por casos que estão na lista de pessoas dentro do 

período de transmissibilidade, devendo ser monitorados com foco na confirmação do 

quadro clínico informado.  

 

 



  

27  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

No caso do grupo 7 – sintomas inespecíficos, se realmente possuem poucos 

sintomas, e não forem confirmados como COVID-19 são casos de menor importância. Mas 

para saber, é preciso que sejam acompanhados para esta confirmação por meio de 

entrevista ao caso índice.  

No caso do grupo 8 – Assintomáticos, se realmente não tem sintomas e, não forem  

confirmados como COVID-19, são casos que categorizamos como “notificação indevida” 

perante as regras do MS, ou seja, nem deveriam ter sido notificados, podendo ser 

cancelados no sistema. 

É preciso que sejam acompanhados para confirmar a ausência de sintomas, ou para 

retificar o registro caso seja resgatado sintoma (s) por meio de entrevista ao caso índice 

ou algum informante chave.  

A matriz está detalhada nos Anexos  4 e  5    a qual orienta o que fazer diante de 

cada caso a ser monitorado. AS AÇÕES QUE SÃO COMUNS PARA TODOS OS CASOS ESTÃO 

NO COMEÇO, EM SEPARADO É DETALHADO O QUE DEVE SER FEITO EM CADA SITUAÇAO 

ESPECIFICA baseada na classificação final e/ou no estrato de prioridade do caso. 

 

3.1.10.2   Rastreamento e monitoramento de contatos de COVID -19.  
 
 O rastreamento e monitoramento dos contatos de casos confirmados de COVID-19 

é uma medida estratégica na redução da transmissão desta doença. Deve-se estender este 

rastreamento e monitoramento para os casos suspeitos (portadores de SR ou de SRAG) 

ainda em processo de confirmação diagnóstica ou sem acesso a exames confirmatórios. A 

estratégia de rastreamento, de isolamento e de monitoramento de contatos é de 

responsabilidade das equipes de Atenção Primária a Saúde e de Vigilância em Saúde 

 

DEFINIÇÃO DE CONTATO 

 

  É qualquer pessoa que esteve em contato próximo a um caso confirmado de 

COVID-19  durante o seu período de transmissibilidade, ou seja, entre 48 horas antes até 

dez dias após a data de início dos sinais e/ou sintomas (caso confirmado sintomático) ou 

após a data da coleta do exame (caso confirmado assintomáticos). 

  Para fins de vigilância, rastreamento, isolamento e monitoramento de contatos,  
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deve- se considerar contato próximo a pessoa que: 

• Esteve a menos de um metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com 

um caso confirmado sem ambos utilizarem máscara facial ou utilizarem de forma 

incorreta; 

• Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso 

confirmado; 

• É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19  sem 

utilizar equipamentos de proteção individual, conforme preconizado, ou com EPI 

danificados;  

• Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, 

alojamento, entre outros) de um caso confirmado. 

 

Observação: Para efeito de avaliação de contato próximo, devem   ser considerados também os 

ambientes laborais ou eventos sociais. 

 

Todos os contatos devem ser isolados e monitorados diariamente por 14 dias 

após a data do último contato com o caso suspeito ou confirmado de COVID-19, 

verificando-se o eventual aparecimento de sintomas e sinais compatíveis com COVID-19.  

 

Na presença de sinais ou sintomas positivos, estes contatos devem ser 

encaminhados imediatamente para avaliação clínica em um serviço de saúde. Atualmente 

não é preconizada a testagem de indivíduos assintomáticos, portanto, devem ser 

priorizados contatos que apresentarem sinais e sintomas e se, após avaliação médica, 

forem classificados como casos suspeitos estes devem ser testados. 

 Para a estratégia de monitoramento, como definido nas Oficinas de 

Matriciamento, a equipe de monitoramento: 

- Deverá acionar os contatos rastreados identificados, preferencialmente nas primeiras 48 

horas após a notificação do caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19, buscando 

encontrá-los, preferencialmente, por telefone, a fim de confirmar se eles atendem as 

definições propostas e se concordam em participar da estratégia de monitoramento; 
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- Poderá utilizar estratégias de contato por aplicativos de mensagem instantânea 

(WhatsApp, Telegram, SMS, etc.) bem como a realização da Visita Domiciliar esforçando-

se ao máximo para conseguir contatá-lo; 

- Poderá utilizar o modelo de script para realizar o contato e levantamento das 

informações de interesse (Anexo 6 ) 

 

Observação: Sugere-se que os contatos sejam monitorados no mínimo a cada dois dias, contudo 

essa periodicidade pode ser diária se o município tiver condições operacionais e de acordo com a 

necessidade de cada caso. 

 

- Deve-se perguntar sobre o cumprimento das recomendações de isolamento e o 

aparecimento de sinais e de sintomas compatíveis da COVID-19  por um período de até 14 

dias após a data do último contato; 

- Com o monitoramento sendo a cada dois dias, pode-se coincidir que as ligações sejam no 

3º, 5º, 7º, 9º, 11º, 13º finalizando sempre no 14º dia de sintomas; 

- Na impossibilidade de realizar com essa frequência, minimamente o monitoramento 

deverá ser feito em 3 (três) momentos: em até 48horas, 8º ao 10º dias e ao final do 

período de monitoramento (14º dia). 

 

O registro das informações do monitoramento deverão ser realizados na Ficha de  

Monitoramento dos Casos Notificados (Anexo 7 ) para posterior para posterior digitação 

das informaçãoes no eSUS, PEC e arquivamento no prontuário. 

 Os resultados de exames poderão ser disponibilizados por email ou por aplicativos 

de mensagens mediante a assinatura do Termo de Consentimento Informado (Anexo 8). 

Todos os contatos ratreados precisam ser encerrados de acordo com o Fluxograma 

para monitoramento de contatos e encerramento descrito abaixo: 
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Fluxograma para monitoramento de contatos e encerramento 

 
*Exames para detecção de SARS-CoV-2: RT-qPCR, RT-LAMP e teste rápido de antígeno. 

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Edição atualizada em 27 de abril de 2021. p.40 Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-
br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-COVID-19 /view. Acesso em: 
15 jun.2021 
 

 

 Para fins de encerramento, os contatos rastreados podem ser enquadrados nas 

seguintes situações: 

➢ Contato não encontrado: Se o contato não for encontrado, a equipe deve se esforçar 

ao máximo para se comunicar com o contato por outros meios, podendo, inclusive, 

conversar novamente com o caso suspeito e/ou confirmado para conseguir outras formas  

para localizar o contato indicado. É importante estabelecer uma regra sobre o número de  

vezes, períodos e dias que a equipe deve tentar encontrar o contato, como por exemplo, 

três tentativas em dois dias e períodos do dia diferentes. Caso não consiga contatá-lo no 

número de tentativas estipuladas, o contato deverá ser encerrado como NÃO 

ENCONTRADO; 

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
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➢ Recusa: Outra possibilidade e o contato ser encontrado, contudo ele pode se recusar 

a participar da estratégia de monitoramento. Dessa forma, deverá ser encerrado como 

RECUSA;  

➢ Perda de seguimento: A fim de evitar perda de seguimento, na primeira entrevista 

realizada com o contato, devem-se coletar informações de pessoas próximas (familiares, 

amigos, entre outros), bem como perguntar se ele está pensando em se mudar em breve, 

a fim de garantir o seu novo endereço e, assim, diminuir a perda de seguimento. Caso o 

monitoramento seja iniciado, mas a equipe não consiga mais encontrar o contato, ou haja 

desistência do monitoramento por parte do contato, deve-se encerrar como PERDA DE 

SEGUIMENTO;  

➢ Problema com a equipe de monitoramento: Caso ocorra algum problema de 

descontinuidade do monitoramento devido a problemas relacionados a equipe técnica 

que está realizando a investigação, deve-se encerrar o caso como PROBLEMA COM A 

EQUIPE DE MONITORAMENTO; 

➢ Caso suspeito de COVID-19: Os contatos que desenvolverem sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 (contatos sintomáticos) durante o período de monitoramento, ou 

que já estiverem sintomáticos ao serem encontrados pela equipe de monitoramento, 

serão considerados como casos suspeitos de COVID-19. Deverão ser orientados a procurar 

imediatamente um serviço de saúde mais próximo, para avaliação clínica e realização de 

testagem, além de receber informações sobre isolamento descritas no item “Orientações 

para isolamento de casos de COVID-19 ”. Esse contato deixará de ser monitorado como 

contato e passara a ser caso suspeito, portanto deverá ser iniciado o rastreamento de seus 

contatos. Dessa forma, esse monitoramento deve ser encerrado como CASO SUSPEITO DE 

COVID-19. Ademais, por ser caso de SG ou SRAG, deverá ser notificado nos respectivos 

sistemas de notificação (e-SUS Notifica ou Sivep-Gripe); 

➢  Caso confirmado de COVID-19: Se o município realizar exame de RT-qPCR, RT-LAMP 

ou teste rápido de antígeno entre os contatos e o resultado de um desses exames for 

positivo, ele deixara de ser monitorado como contato e deverá ser encerrado como CASO 

CONFIRMADO de COVID-19. Deve-se manter o isolamento e o monitoramento de sinais e 

de sintomas, suspendendo-o após dez dias da data de coleta da amostra, conforme  
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descrito no item “Orientações para isolamento de casos de COVID-19 ”. É importante 

ressaltar que o encerramento do monitoramento do contato pela confirmação por COVID-

19, no e-SUS Notifica (modulo de monitoramento de contatos), não gera automaticamente 

uma ficha de notificação de caso suspeito ou confirmado, tanto no e-SUS Notifica (modulo 

principal de notificação) quanto no Sivep-Gripe. Portanto o caso deverá ser notificado no 

e-SUS Notifica ou Sivep-Gripe, a depender do quadro clinico. Ainda que o caso não 

apresente nenhum sintoma, ele deverá ser notificado no e-SUS Notifica por ter 

apresentado um resultado laboratorial confirmatório. Adicionalmente, deverá ser iniciado 

o rastreamento de seus contatos; 

➢ Contato descartado para COVID-19: Os contatos que se mantiveram assintomáticos até 

o 14º dia do monitoramento deverão ser encerrados como CONTATO DESCARTADO para 

COVID-19. Os contatos assintomáticos que realizarem exame laboratorial com resultado 

negativo deverão ter monitoramento continuado até o 14º dia, a fim de ter certeza de que 

não desenvolverão nenhum sinal ou sintoma de SG ou SRAG, uma vez que o período de 

incubação pode variar de 1 a 14 dias, com média de 5 a 6 dias. Nessa situação, o isolamento 

pode ser suspenso, mas o monitoramento deve ser mantido até o 14º dia. Se, ao final 

desse período, permanecer assintomático, deverá ser encerrado como CONTATO 

DESCARTADO para COVID-19. 

➢  

3.1.10.3   Registro do monitoramento no PEC  
  

Todos os casos e contatos monitorados deverão ser registrados no PEC: 

  

a) SOAP 

--Subjetivo: Monitoramento COVID Por Visita Domiciliar ou Contato Telefônico 

 

b) CIAP 

-- Procedimentos  

--49 Outros procedimentos preventivos 

 

--Respiratório R 

--R29 Sinais/sintomas ap. respiratório, outros  
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Observação: se sintomático usar R29+49 

 

c) PLANO 

-- Continua no monitoramento; 

-- Orientações; 

-- Retorno à UBS; 

-- Alta; 

-- Encerramento de Caso; 

-- Retorno contato telefônico 2 dias; 

-- Óbito; 

-- Internação; 

--Transferido para outro equipamento. 

 

d) CONDUTA 

--Retorno para consulta agendada; 

--Alta do episódio. 

-- Monitoramento de contato. 

 

 3.1.11   ORIENTAÇÕES COM RELAÇÃO AO ÓBITO  
 

Todo o óbito suspeito ou confirmado de COVID-19  deverá ser notificado no 

 SIVEP-Gripe (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/).  

O registro do óbito também deve ocorrer, obrigatoriamente, no Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), pelo município de ocorrência em 24 horas, e 

transferido imediatamente ao nível estadual. A Declaração de Óbito deverá ser preenchida 

com todas as causas/quadro sindrômico que levaram à morte, bem como a devida lacuna 

do tempo.  

Será considerado óbito por COVID-19  todos que se enquadrarem nos critérios de  

confirmação acima descritos.  

Na iminência da suspeita de COVID-19  deverá se proceder à coleta de exame de 

Biologia Molecular, realizado pelo método RT-PCR em tempo real, pós mortem.  

Atualmente no Estado de São Paulo não está recomendada a realização de 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
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necropsias em óbitos suspeitos e confirmados de COVID-19 . (Resolução SS-32, de 

20/03/2020 que dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito 

no contexto da pandemia COVID-19  no Estado de São Paulo).  

Quando a morte ocorreu e não foi possível realização de diagnóstico em vida para 

confirmação de COVID-19 , deverá ser aplicado questionário de Autopsia Verbal junto ao 

familiar e/ou responsável, em função da suspensão de procedimento de necropsias 

tradicionais ( Anexo 17).  

A Declaração de Óbito deverá ser preenchida com todas as informações do quadro 

sindrômico levantadas na anamnese e/ou na Autopsia Verbal, somado da menção de 

“COVID-19 ” ou “Suspeito de COVID-19 ”.  

De acordo com as novas orientações de isolamento, todo o corpo com diagnóstico 

confirmado ou suspeito deverá seguir o protocolo de manejo de corpo para COVID-19  

(acondicionamento em saco impermeável e urna lacrada).  

Quando o óbito se der por COVID-19 , mas o paciente encontrava-se fora do  

isolamento, o manejo do corpo deverá seguir o procedimento de morte sem risco biológico 

(não é necessário o acondicionamento em saco impermeável e urna lacrada).  

Todos os óbitos declarados “Suspeitos de COVID-19 ” e que foram descartados pelo  

critério anterior as novas definições, recomenda-se realizar investigação epidemiológica 

(hospitalar e domiciliar), a fim de reclassificar o encerramento do caso. Posteriormente 

deverá realizar as alterações no Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM, 

informando a data e fonte da informação 

Os Casos de SG e de SRAG que estiverem hospitalizado e casos de óbito por SRAG, 

independentemente de hospitalização, que atendam à definição de caso, e indivíduos 

assintomáticos com confirmação laboratorial por biologia molecular ou imunológico de 

infecção recente por COVID-19 , DEVERÃO SER NOTIFICADOS.  

 
ATENÇÃO: Casos da COVID-19  que requerem internação, contudo não apresentam SRAG, não 
devem ser notificados no Sivep-Gripe. Manter a notificação no e-SUS Notifica.  

 

Os óbitos por SRAG, independentemente de hospitalização, devem ser notificados 

no Sivep-Gripe (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/). O registro do óbito também 

deve ocorrer, obrigatoriamente, no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). 

Relembrando que por solicitação do Ministério da Saúde, as Declarações de óbito 
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de COVID-19 devem ser digitadas em 24hs, de crianças menores de um ano, natimorto e 

de mulher em idade fértil devem ser digitadas em 48hs. Devido essa exigência as 

Declarações de Óbitos devem ser enviadas cópias em formato PDF por e-mail 

para ecd@diadema.sp.gov.br, logo após serem atestadas pelo médico. 

Nos óbitos de COVID 19 devem ser anexados os resultados do GAL, e-SUS, laudos 

médico da história clínica com os possíveis sinais e sintomas de anosmia, ageusia, hiposmia 

e outros sintomas clássicos, de TC e/ou RX de tórax e SIVEP atualizado. 

         Observação:  Os casos de óbito por suspeita de Covid com RT PCR de resultado (-), serão 

fechados perante os seguintes critérios: 

1- Critério Clínico; 

2- Resultado de Tomo; 

3- Critério Epidemiológico. 

 

1 - 
Declaração 

de óbito 
 

Regra Geral 

1.1 Poderão ser utilizadas alternativas à realização de autópsias de casos 
falecidos por morte natural durante a situação de pandemia, desde que 
validadas cientificamente; 

 
1.2 Obrigatoriedade do preenchimento da declaração de óbito por médicos de 

serviços hospitalares, públicos ou privados em todo Estado de São Paulo, a 
fim de se evitar deslocamentos desnecessários do corpo; 
As orientações para o preenchimento da Declaração de Óbito encontram-se abaixo. 
Esta regra não se aplica a morte cuja causa envolva violência e/ou suspeita de 
violência: 
a) Excepcionalmente, para casos de Suspeita de Doenças de Notificação 

Compulsória, SEM DEFINIÇÃO DIAGNÓSTICA, EXCETUANDO-SE OS CASOS DE 
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE, fica autorizado, a partir do dia 23 
de agosto de 2021, o encaminhamento aos Serviços de Verificação de Óbito; 

 
1.3 Em casos ocorridos no ambiente extra-hospitalar, a partir de 23 de agosto de 2021, 

quando não for possível identificar a causa do óbito clinicamente, poderá o 
médico destes serviços que constatou o óbito, retornar o encaminhamento dos 
corpos aos diversos Serviços de Verificação de Óbito em todo o Estado de São 
Paulo.  

Esta regra não se aplica a morte cuja causa envolva violência e/ou suspeita de violência; 
a) Poderá o Serviço de Verificação de Óbito utilizar alternativas à realização de 
autópsias convencionais (como autópsias minimamente invasivas), desde que 
validadas cientificamente, e nos limites de sua viabilidade técnica e operacional; 

 
1.4 Este novo regramento, do ambiente extra-hospitalar, também se refere a casas de 

repouso e similares. Esta regra não se aplica a morte cuja causa envolva  violência 
e/ou suspeita de violência; 

 
1.5 Para todos os casos de violência ou suspeita de violência, ou 

confirmação de causas externas a que se referem os itens 2, 3 e 4 
supracitados, cabe ao órgão expedidor da Declaração de Óbito, 
obrigatoriamente, informar à Polícia Civil do Estado de São Paulo, além 

mailto:ecd@diadema.sp.gov.br


  

36  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

dos dados do falecido, a qualificação, endereço e contatos do parente 
próximo ou responsável legal, visando uma rápida investigação sobre os 
fatos e possíveis históricos que antecederam a morte. Este contato deverá 
ser realizado ao Centro de Comunicações e Operações (CECOp) do 
Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa - DHPP, em todo o 
território do Estado de São Paulo, por meio do e-mail 
chefia.cepol.dipol@policiacivil.sp.gov.br; 

 
1.6 Todas as Declarações de Óbito Suspeito e Confirmado por COVID-19 

deverão ser encaminhadas as Secretarias Municipais de Saúde, e estas 
deverão ser inseridas no Sistema de Informação sobre Mortalidade 
Municipal – SIM, e os arquivos deverão ser transferidos a Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo no período de 24h. 

 
 
 

2 - 
Orientações 

para o 
Preenchimento 
da Declaração 

de óbito 

2.1 Casos Confirmados de COVID 19 
- Os casos de infecção que vierem a óbito após diagnóstico confirmado e por 
esta causa, 
deverão ter a Declaração de Óbito preenchida com causa bem definida; 
- Em caso de óbito em hospital, a declaração de óbito deverá ser preenchida 
pelo médico que assistiu ao paciente seguindo as diretrizes dos artigos 44, 
114 e 115 do Código de Ética Médica e a Resolução nº 1.779, de 11 de 
novembro de 2005, do Conselho Federal de Medicina; 

2.2 Casos Suspeitos de COVID 19 
- Os casos suspeitos sem confirmação diagnóstica até o momento da 
morte, deverão ter coleta de material biológico (Swab nasal – ambas as narinas 
e orofaringe) coletadas e encaminhadas para o Instituto Adolpho Lutz ou outro 
laboratório designado pela SES; 
- Caso o paciente tenha tido quadro respiratório grave preencher o Bloco V 
– parte I – 
causa primária - como se segue: “Síndrome Respiratória Aguda Grave - 
SRAG”; 
- Caso o paciente não tenha tido quadro respiratório grave preencher o 
bloco V, parte 1 causa primária deverão ser preenchidos com quadro sindrômico 
(por exemplo, insuficiência cardíaca, renal, etc.); 
- Casos não suspeitos de COVID-19 com óbitos por outras causas – A 
declaração de óbito 
deverá ser preenchida conforme a causa imediata e básica de óbito avaliada 
através das 
informações clínicas e laboratoriais e/ou outras formas de confirmação: autópsia 
verbal, 
autópsia minimamente invasiva ou autópsia convencional (estas últimas para os 
casos 
autorizados a encaminhamento ao SVO) nos termos desta Resolução. 

3 - Manejo dos 
Corpos 

3.1 – Manejo dos corpos durante a situação de pandemia: 
- Durante a situação de pandemia, qualquer corpo, independente da causa 
de morte ou da confirmação por exames laboratoriais da infecção por 
COVID19, deve ser considerado um portador potencial, e deverão ser 
tomados cuidados especiais no manuseio. 
Desta forma, as seguintes recomendações deverão ser seguidas: 
3.2 - Para o manuseio do corpo 
- Uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) conforme recomendação 
da Secretaria Estadual da Saúde (SES) ou Center for Disease Control and 
Prevention (CDC 
– PPE Recomendations)  e no  ANEXO 1 DA SS:  
- A investigação de infecções respiratórias a partir de pacientes com suspeita de 
infecção por SARS-CoV-2 devem seguir as recomendações de Biossegurança 
destinadas aos profissionais de saúde que trabalham com agentes infecciosos. 

mailto:chefia.cepol.dipol@policiacivil.sp.gov.br
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Constituem a primeira linha de proteção, os equipamentos de proteção individual 
(EPI): 

▪ Gorro descartável  
▪ Óculos de proteção o Máscara do tipo N95, FFP2 ou similar  
▪ Luvas de procedimento dupla interposta com material à prova de 

corte);  
▪ roupa resistente a fluidos ou impermeável;  
▪ Avental de mangas compridas à prova d’agua; 
▪ óculos largos de proteção ou viseiras de proteção; 
▪ máscaras de proteção; 
▪ calçados fechados; 

- Após uso dos EPI: 
▪ os mesmos devem ser dispensados em recipientes apropriados; 
▪ os EPI reutilizáveis deverão ser limpos e desinfetados de acordo 

com as instruções dos fabricantes; 
▪ após retirada dos EPI deve-se fazer higienização adequada das 

mãos com sabão e água por 40 segundos. Se as mãos não estiverem 
visivelmente sujas podem ser utilizadas substâncias contendo álcool 
60 a 95% ou hipoclorito a 1%; 

- Devem ser removidos todas as vestes hospitalares, cateteres de infusão 
venosa e cânulas e dispensados conforme as normas determinadas pela 
ANVISA;  
- Recobrir com curativos absorvente e oclusivo qualquer ferimento exsudativo 
ou solução de continuidade na pele; 
- Orifícios devem ser preenchidos com gaze ou algodão para reduzir a 
eliminação de fluidos ou em caso de lesões muito exsudativas onde se prevê 
vazamento mesmo após o curativo; 
- Os corpos de casos positivos ou suspeitos de COVID 19 devem ser 
envolvidos acondicionados em saco impermeável próprio, de lona plástica 
em polímero biodegradável, de acordo com a política nacional de resíduos, com 
zíper e lacre plástico, devendo este saco ser limpo e higienizado com 
desinfetante hospitalar ou substância à base de álcool 60 a 95%. Na sequência, 
o corpo ensacado será acondicionado na urna funerária lacrada, que será 
imediatamente lacrada; 
- Os corpos devem ser transportados pelas funerárias (serviço funerário 
municipal ou funerárias privadas ou conveniadas conforme a região) sem 
abertura da urna, nem do saco que envolve o corpo, sob risco de violação do 
Artigo 268 do Código de Processo Penal (CCP): “Infringir determinação do poder 
público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: 
Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa” e do Artigo 330 do CCP: 
“Desobedecer a ordem legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze 
dias a seis meses, e multa. ”; 
- Em caso de óbito no hospital, deverá este procedimento ser realizado no 
próprio leito 
de internação, evitando-se o deslocamento do corpo não protegido até o 
necrotério (“morgue”). O mesmo deve ser feito no domicilio, casa de 
repouso ou similar, não devendo em hipótese alguma o corpo ser transportado 
sem a realização destes procedimentos; 
- A urna funerária deverá permanecer obrigatoriamente lacrada para os 
casos confirmados de COVID 19, durante o período de transmissão da 
doença. 

3.3 - Coleta e 
Transporte 

3.3.1 – Coleta de material biológico (Swab Nasal – ambas as narinas e 
Orofaringe) para exame de SARS-CoV2 a ser encaminhado para o Instituto 
Adolpho Lutz ou outro laboratório designado pela SES, em conformidade as 
instruções de coletas;  
3.3.2 – Preparar e embalar o corpo para transporte em consonância ao 
disposto no “item “3.2.” Para o Manuseio do Corpo”; 
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O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus SARS-CoV-2 na população 
sintomática será realizado por RT-PCR em tempo real.                    

▪ Para os casos de SRAG, óbitos e Surto de SG: além do diagnóstico laboratorial 
para COVID-19, será realizado também o diagnóstico para Influenza; 

▪ Em Surtos de SG em comunidade fechada ou semifechada, será permitida a 
coleta de até 25 amostras/surto; 

▪ Pacientes internados com SRAG podem ter coletas realizadas entre o 1° e o 14° 
dia após o início dos sintomas (Resolução SS nº132, de 20 de agosto de 

2021) 
▪ Para os demais casos de SG, será realizado somente o diagnóstico laboratorial 

para COVID-19. 
3.3.3- Cadastro no GAL:  

Todas as amostras com suspeita para COVID-19 devem ser cadastradas no 
GAL. o Amostras relacionadas a casos de 5RAG, óbitos ou a surtos de SG 
em comunidade fechada ou semifechada devem utilizar as respectivas 
pesquisas: 
▪  COVID 19 SRAG (caso grave)  
▪ COVID 19 Óbito  
▪ COVID 19 Surto o Amostras de casos de SG deve utilizar a pesquisa 
▪  COVID 19 Síndrome gripal 

3.3.4-Situações em que não será realizado o exame para Influenza em amostras 
relacionadas a casos de SRAG, óbitos e surtos de SG:  

▪ Quando apresentarem resultado positivo para deteccão de 5ARS-CoV-
2:  

▪ Quando as amostras não estiverem adequadamente notificadas para 
permitir relacioná- las a casos de SRAG, óbitos e surtos de SG ( IAL-

SES/São Paulo, 12/04/2021) 
 

4 - Aspectos 
Operacionais 

 

4.1 – Autópsia Verbal 
O Procedimento de Autópsia Verbal já validado no Brasil consta de um 
questionário. 
Pode ser aplicado com um familiar próximo.  
As informações coletadas alimentam um banco de dados e são então 
encaminhadas a um médico que com base nas informações do 
questionário, além de outras informações clínicas disponíveis e no caso da 
epidemia atual, o resultado do exame para COVID-19 definirá a causa de óbito 
mais provável. 
No contexto da atual pandemia a autópsia verbal poderá ser aplicada tanto 
nos serviços de saúde como aos pacientes que vieram a óbito em outros locais 
(domicilio, vias públicas, etc.). Ela será, desta forma, um elemento importante 
da autópsia indireta, para refinamento ou determinação da causa de óbito dos 
pacientes classificados como SUSPEITOS segundo esta normativa e que 
tiveram Declaração de Óbito com quadro inespecífico (sindrômico) ou como 
causa a esclarecer. 
Todo óbito que o médico desconheça a causa do óbito, é orientado a 
preencher o questionário de autopsia verbal e enviar a uma central de 
processamento pelo e mail: autopsiaverbal@saude.sp.gov.br. 

Resolução Estadual, SS-132, 20 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 

 

PREENCHIMENTO DO BLOCO V DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO NO CONTEXTO DA SIM-P  
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        O médico tem responsabilidade ética e jurídica pelo preenchimento, pelos dados registrados 

e pela assinatura da Declaração de Óbito (DO).  No bloco V da DO devem ser descritas as afecções 

que levaram à morte, seguindo uma sequência lógica de eventos. Além disso, são descritos 

também os estados mórbidos que contribuíram para o desfecho letal.  A covid-19 deve ser 

registrada no bloco V da DO, para todos os óbitos que a doença causou ou se assume ter 

contribuído temporalmente com a SIM-P, da seguinte maneira: z O registro da covid-19 deve ser 

feito, com respeito à ordenação da cadeia de causas, iniciandose pela causa básica na última linha 

do atestado. As causas sequenciais, decorrentes da causa básica, incluindo a SIM-P, devem ser 

registradas nas linhas acima daquela em que for registrada a afecção inicial; z Em algumas 

situações, de acordo com o julgamento médico, a covid-19 pode não fazer parte da cadeia de 

eventos que culminou no óbito (parte I), podendo ser descrita na parte II (BRASIL, 2020b).  O tempo 

aproximado entre o início da doença e a morte, para cada uma das causas informadas na parte I, 

é importante e deve ser registrado à direita das respectivas causas.  Ao preencher a DO, não 

informar o código das doenças (coluna CID-10), pois esse campo é reservado aos codificadores das 

Secretarias Municipais ou Estaduais de Saúde (BRASIL, 2020d). z As orientações para codificação 

das mortes com menção de SIM-P no contexto da covid-19 são de responsabilidade da 

Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas, gestora nacional do Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) (BRASIL, 2020a).  Se, no momento do preenchimento da DO, 

ainda não houver confirmação da covid-19, mas houver suspeita, ou ainda se a covid-19 for 

confirmada por critério clínico-epidemiológico ou clínico-imagem, o médico deverá registrar o 

termo “suspeita de covid-19” no bloco V da DO, de acordo com a publicação “Preenchimento da 

Declaração de Óbito no contexto da Covid-19” (BRASIL, 2020e). 

3.1.12   VARIANTES COVID-19  
 

O surgimento de variantes do vírus SARS-CoV-2 com potencial de maior risco para 

a saúde, levou a OMS, no final do ano de 2020, a classificar em Variantes de Preocupação 

(VOC) e Variantes de Interesse (VOI), segundo nomenclatura, origem e data de designação, 

conforme Quadro 1 e 2 respectivamente. 

Ao longo do tempo, de acordo com a situação epidemiológica, são realizadas 

atualizações na lista das variantes VOC e VOI e, atualmente, estão em vigor o  Quadro 1 e 

2 respectivamente. 

 

Quadro 1 – Variantes de Preocupação (VOC) segundo nomenclatura, origem e data de 
designação. 
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WHO label Pango   

lineage* 

GISAID 

clade/linhagem 

Nextstrain   

clade 

Earliest documented   

samples  

Date of 

designation 

Alpha  B.1.1.7 # GRY 20I (V1) 
United Kingdom,   

Sep-2020 
18-Dec-2020 

Beta  B.1.351 GH/501Y.V2 20H (V2) 
South Africa,   

May-2020 
18-Dec-2020 

Gamma  P.1 GR/501Y.V3 20J (V3) 
Brazil,   

Nov-2020 
11-Jan-2021 

Delta  B.1.617.2§ G/478K.V1 21A 
India,   

Oct-2020 

VOI: 4-Apr-2021  

VOC: 11-May-

2021 

Fonte: WHO. Disponível em: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Acessado 
em: 25 out. 2021.  
*Includes all descendent lineages. The full list of Pango lineages can be found here: https://cov-lineages.org/lineage_list.html ; for 
FAQ, visit: https://www.pango.network/faqs/ 
° only found in a subset of sequences 
# includes all Q lineages (in the Pango nomenclature system, Q is an alias for B.1.1.7) 
§ includes all AY lineages (in the Pango nomenclature system, AY is an alias for B.1.617.2); for more information on AY lineages, please 
visit: https://www.pango.network/new-ay-lineages/ 

 
 
Quadro 2 - Variantes de Interesse (VOI) segundo nomenclatura, origem e data de 
designação. 

WHO label§  
Pango   

lineage* 
GISAID clade 

Nextstrain   

clade  

Earliest documented   

samples  

Date of 

designation  

Lambda 
C.37 GR/452Q.V1 21G Peru, Dec-2020 14-Jun-2021 

Mu B.1.621 GH 21H Colombia, Jan-2021 30-Aug-2021 

Fonte: WHO. Disponível em: https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Acessado 
em: 25 out. 2021.  
*includes all descendent lineages. The full list of Pango lineages can be found here:https://cov-lineages.org/lineage_list.html; for FAQ, 
visit: https://www.pango.network/faqs/ 
§Former VOIs currently designated as VUMs: Kappa: B.1.617.1; Iota: B.1.526; Eta: B.1.525; Epsilon: B.1.427/B.1.429. Former VOIs no 
longer designated as VUMs: Zeta: P.2; Theta: P.3 
 

A OMS continua a encorajar as autoridades nacionais e locais a continuar e fortalecer as 

medidas de saúde pública e sociais (PHSM) e medidas de prevenção e controle de infecção (IPC), 

bem como as capacidades de vigilância e sequenciamento genômico a fim de verificar a extensão 

da transmissão das variantes do SARS-CoV-2 com base no contexto local e detectar eventos 

epidemiológicos incomuns. 

3.1.12.1   Vigilância Ativa de Viajantes residentes no município 
 

Frente ao exposto acima, no âmbito municipal, fica definida a investigação de 

histórico de viagem e/ou contato com viajante, onde circulam Variantes de Preocupação 

(VOC), para todos os casos suspeitos de COVID-19  a fim de garantir a vigilância ativa. 

De acordo com o fluxo estabelecido, os casos que se enquadrarem como SIM, 

https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/
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deverão ser notificados imediatamente por telefone e/ou e-mail à Vigilância 

Epidemiológica do município (4043- 8204/8235 – ecd@diadema.sp.gov.br). 

Vale ressaltar que a Vigilância Municipal vem encaminhando, para as equipes 

locais, os casos de residentes do município identificados pela Anvisa nos 

Aeroportos/Portos para a realização de rastreamento e monitoramento.  

 

3.1.13 SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA PEDIÁTRICA (SIM-P) 
TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19 

 

A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) temporalmente 

associada a COVID-19 é uma complicação que pode ocorrer em crianças e adolescentes 

sendo caracterizada por uma resposta inflamatória exacerbada e que ocorre geralmente 

dias ou semanas após a COVID-19. 

 

É uma síndrome rara, mas grande parte dos casos evolui para forma grave com 

necessidade de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) podendo evoluir para 

óbito. 

Apresenta sinais e sintomas variados que podem afetar os sistemas 

gastrointestinal, hematológico, respiratório, neurológico, renal, cardíaco, além de 

alterações muco cutâneas. O quadro clinico pode incluir: febre alta e persistente, cefaleia, 

náuseas, vômitos, dor abdominal; rash cutâneo, conjuntivite não purulenta; disfunções 

cardíacas, hipotensão arterial e choque. Ha elevação dos marcadores inflamatórios, e os 

sintomas respiratórios não estão presentes em todos os casos. Os sintomas podem 

aparecer de forma simultânea ou no decorrer da evolução clínica. 

Os casos relatados apresentam exames laboratoriais que indicam infecção atual ou 

recente pelo SARS-CoV-2 (por biologia molecular ou sorologia) ou vinculo epidemiológico 

com caso confirmado para covid-19. Entretanto grande parte dos casos de SIM-P 

notificados até o momento apresentam sorologia positiva para COVID-19 (com 

predomínio de IgG). 
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3.1.13.1   Definição de caso de SIM-P 
 
 

 

Definição de caso suspeito de SIM-P associada à Covid-19: 

Criança ou adolescente de zero a 19 anos que apresentou na admissão hospitalar ou 

durante a evolução clínica:  

• Febre elevada com aumento dos parâmetros das provas de atividade inflamatória 

(VHS, PCR ou outros) associados à dois ou mais sinais ou sintomas sugestivos de 

SIM-P: 

• Alterações de pele ou mucosas (conjuntivite bilateral não purulenta, rash cutâneo 

ou edema de mãos e pés); e/ou sintomas gastrointestinais (dor abdominal, vômito, 

diarréia); e/ou sinais de hipotensão ou choque; e/ou sinais clínicos de miocardide 

ou insuficiência cardíaca (taquicardia, precórdio hiperdinâmico, ritmo de galope, 

estertores pulmonares, edema de membros inferiores, turgência jugular, 

hepatoesplenomegalia) e/ou sintomas neurológicos (cefaléia, letargia, estado 

mental alterado). 

•  A suspeita de SIM-P é reforçada quando o hemograma completo apresenta 

neutrofilia, linfopenia e/ou plaquetopenia. 

 

Definição de caso confirmado de SIM-P associada à Covid-19: 

Caso suspeito que apresentou: 

• Febre elevada (> 38ºC) e persistente(> 3 dias) 

• Marcadores de inflamação elevados (VHS, PCR ou procalcitonina, entre outros) . 

Pelo menos dois dos seguintes sinais e/ou sintomas: 

• Conjuntivite não purulenta ou lesão cutânea bilateral ou sinais de inflamação 

mucocutânea (oral, mãos ou pés); 

• Manifestações gastrointestinais agudas (diarréia, vômito ou dor abdominal). 

• Hipotensão arterial ou choque; 

• Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades 

coronarianas confirmados pelo ecocardiograma ou elevação de troponina, ou N-terminal 

do peptídeo natriurético tipo B (NT-proBNP); 

• Evidência de coagulopatia (por TP, TTPa ou D-dímero elevados); 
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• Evidência da covid-19 por RT-PCR, teste antigênico ou sorologia IgM e/ou IgG 

reagente ou história de contato com caso confirmado de covid-19. 

• Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa e inflamatória, incluindo 

sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócico ou estreptocócico. 

 

Comentários adicionais: 

• Podem ser incluídas crianças e adolescentes que preencherem os critérios 

completos ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou síndrome do choque tóxico. 

• Os profissionais de saúde devem considerar a possibilidade de SIM-P em qualquer 

morte pediátrica característica com evidência de infecção por SARS-CoV-2. 

 

Caso descartado de SIM-P associada à Covid-19: 

• Caso suspeito de SIM-P em que foi diagnosticada outra etiologia que justifique o 

quadro clínico, como doenças bacterianas, outras doenças virais, doenças auto-

imunes, entre outras. 

•  Casos notificados como suspeitos de SIM-P e que não atendem a todos os critérios 

da definição de caso confirmado. 

Em suma, para fins de confirmação e encerramento dos casos, os critérios de SIMP 

permanecem conforme os critérios preconizados pela OMS. 
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      Fonte: Nota Técnica Nº 1020/2021 anexo A de 29/09/2021.  
 
 

Os casos suspeitos de SIM-P devem realizar RT-PCR para SARS-CoV-2 e sorologia 

quantitativa (IgM e IgG). Na ausência de critérios laboratoriais, a vigilancia epidemiológica 

local deve avaliar se o caso suspeito teve contato com caso confirmado de covid-19 para 

auxiliar na classificação final do caso. 

 

3.1.13.2   Notificação e Registro de caso de SIM-P 
 

A notificação individual da SIM-P deve ser realizada por qualquer serviço de saúde 

ou pela autoridade sanitária local ao identificar indivíduo com sinais e sintomas sugestivos 

da síndrome, por meio do preenchimento do formulário on-line (https://is.gd/simpcovid) 

e posterior envio ao Serviço de Epidemiologia por e-mail (ecd@diadema.sp.gov.br).  

Na impossibilidade de notificação da SIM-P pela Unidade de Saúde notificadora 

diretamente no formulário online, esse deverá preencher o formulário impresso (Anexo 

https://is.gd/simpcovid
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9), e enviar ao Serviço de Epidemiologia por e-mail que fará  a digitação do caso no 

formulário online (https://is.gd/simpcovid). 

A partir da identificação dos casos suspeitos, a notificação no formulário on-line, 

ou o repasse das informações ao Serviço de Epidemiologia de referência para digitação do 

caso, deverá ser realizado em até 24 horas.  

 

Ressalta-se que a notificação individual da SIM-P pelo serviço de saúde inclui: 

• Realização periódica de busca ativa de indivíduos hospitalizados que preencham a 

definição de caso suspeito, coleta de exames, investigação clínico-laboratorial, 

acompanhamento atualização acerca dos casos, que deverão ser repassados ao serviço 

de vigilância, e não apenas o registro da notificação.  

• As unidades notificantes devem revisar periodicamente os registros de saúde 

disponíveis para identificação de dados importantes referentes à evolução do caso 

(resultado laboratorial, tratamento instituído, alta, óbito, transferência de hospital e 

outros). Novos dados revisados deverão ser informados ao serviço de vigilância de 

referência e estes deverão atualizar as informações no formulário de notificação. 

• A equipe de Epidemiologia acompanhará os casos notificados, com as 

atualizações necessárias até seu encerramento no sistema e a classificação 

final do caso (SIM-P ou descartado), consolidando, analisando e divulgando 

os dados por meio de boletins epidemiológicos quadrimestrais, com 

atenção para investigação dos contatos próximos.  

 
Observação: O monitoramento da SIM-P temporalmente associada à COVID-19 é importante para 
avaliar a magnitude da infecção pelo SARS-CoV-2 na faixa etária pediátrica, visto que é uma 
condição recente e potencialmente grave, em que os dados clínicos e epidemiológicos evoluem 
diariamente. Para mais informações sobre a SIM-P, consulte a Nota Técnica n° 16/2020-
CGPNI/Deidt/SVS/MS. 

 

3.13.3   Orientações sobre o Fluxo de Envio de Amostras 
 

De acordo com a Nota Técnica n. 60/2021/CGPNE/Deidt/SVS/MS, foi estabelecido 

que as plataformas de alta testagem da Fiocruz serão os centros de referência para a  
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realização do teste sorológico para covid-19, nos casos suspeitos de SIM-P para aquelas 

unidades federadas que não dispuserem de teste sorológico para SARS-CoV-2 nos Lacen 

locais. 

 As requisições de transporte serão encaminhadas ao escritório da Secretaria-

Executiva, que fará a distribuição das amostras conforme a plataforma mais próxima do 

Lacen solicitante ou que tenha uma maior capacidade de testagem no momento. 

A amostra de soro ou sangue enviada ao Lacen deverá ser cadastrada no GAL. 

 

Sorologia quantitativa para covid-19 IgG e IgM  

Todos os pacientes com suspeita de SIM-P devem coletar sorologia quantitativa 

para SARS-CoV-2.  

Para coleta da sorologia preconiza-se: 

 Coleta de 5 ml (criança) e 10 ml (adulto) de sangue total, sem anticoagulante, para 

obtenção do soro.  

 

 

Os campos da requisição de exames do GAL serão preenchidos de acordo com os 

dados referentes a solicitação e informações clínicas/dados clínicos gerais, da seguinte 

forma: 

- Finalidade: investigação 

- Descrição: Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) 

- Agravo/Doença: COVID-19. 

A solicitação DEVE estar acompanhada da ficha de notificação da SIM-P 

Para a coleta de amostras para realização de RT-PCR para detecção do SARS-CoV-

2, nos casos suspeitos de SIM-P, o preenchimento dos campos no GAL deve seguir os 

mesmos padrões de preenchimento da sorologia para SARS-CoV-2, e a amostra também 

DEVE estar acompanhada da ficha de notificação da SIM-P. 

 

 

Ressalta-se que alguns exames complementares são de extrema relevância para 

auxílio diagnóstico: 
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• hemograma; marcadores de atividade inflamatória: proteína C reativa 

(PCR), velocidade de hemossedimentação (VHS),ferritina e procalcitonina;  

Exames que sugerem coagulopatia, como:  

• TP, TTPa, D-dímero e fibrinogênio; marcadores de disfunção miocárdica: 

troponina, pró-BNP;  

Além de outros como:  

• Desidrogenase lática (DHL), CKMB, triglicérides, proteínas totais e frações; 

eletrólitos, TGO, TGP, ureia, creatinina e EAS.  

• Sorologias para outras doenças virais também devem ser realizadas à 

critério da equipe assistente, afim de descartar outras etiologias (Ex: 

dengue, Epstein Barr, citomegalovús, etc) e conforme o contexto 

epidemiológico. 

Exames de imagem como: 

• Radiografia e Tomografia de tórax são importantes para auxílio no 

diagnóstico. 

 Exames para avaliação cardiológica como: 

• Eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma devem ser realizados para 

avaliar disfunções cardíacas, que são achados frequentes nos casos de SIM-

P. 

Abdominais devido a  (náuseas, vômitos e dor abdominal): 

• Ultrassonografia de abdome e/ou tomografia;  

Recomenda-se ainda a realização de hemocultura (pela rede de assistência) 

para descartar a possibilidade de sepse bacteriana ou síndrome do choque 

tóxico estafilocócico ou estreptocócico.  

 

 

Casos de SIM-P com Resultado Indetectável 

Em muitos casos, os indivíduos com SIM-P apresentam RT-qPCR para SARS-CoV-2 

indetectável, e a evidência de covid-19 é documentada através de testes de anticorpos positivo 

(sorologia), o que corrobora com a hipótese de trata-se de uma síndrome tardia. Todos os casos 

suspeitos de SIM-P devem coletar amostras de swab de nasofaringe para a realização da RT-qPCR 
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para SARS-CoV-2, caso não tenha sido realizado o exame em momentao anterior, e coletar amostra 

de sangue/soro para a realização da sorologia quantitativa para covid-19 IgG e IgM. A sorologia 

quantitativa é recomendada, preferencialmente, por ser um exame com melhor acurácia em 

relação aos testes rápidos imunocromatográficos para detecção de anticorpos. Caso a sorologia 

quantitativa não tenha sido realizada oportunamente durante a internação do paciente, esta pode 

ser realizada após a alta, durante o seguimento ambulatorial do indivíduo. 

3.13.4   Solicitação de Imunoglobulina 
 
 

As solicitações de IgH para tratamento de SIM-P deverão se atentar para os 

documentos necessários conforme disposto abaixo: 
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O Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos para SIM-P 

completamente preenchido e assinado pelo médico prescritor está disponível em: 

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/homepage-old/acesso-rapido/laudo-de-solicitacao-

avaliacao-e-autorizacao-de-medicamento-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-lme 

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/homepage-old/acesso-rapido/laudo-de-solicitacao-avaliacao-e-autorizacao-de-medicamento-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-lme
https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/profissional-da-saude/homepage-old/acesso-rapido/laudo-de-solicitacao-avaliacao-e-autorizacao-de-medicamento-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-lme
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3.1.13   SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

Descrevemos neste capítulo a definição de condutas em relação aos casos 

confirmados, suspeitos e contatantes de COVID-19 , no ambiente de trabalho, com o 

objetivo de orientar sobre a doença, os cuidados para proteção individual e coletiva, 

formas de contágio, sinais e sintomas, cuidados necessários para redução da transmissão 

no ambiente de trabalho e na comunidade e ainda as ações para identificação precoce e 

afastamento dos trabalhadores. 

 

3.1.13.1   Condutas individuais e coletivas para a prevenção de infecção pelo coronavírus, 
nos espaços de trabalho 
 

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou 

então higienize com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando 

estiver em algum ambiente público (ambientes de trabalho, prédios, instalações 

comerciais, etc.), quando utilizar estrutura de transporte público ou tocar superfícies e 

objetos de uso compartilhado. 

Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não 

higienizadas. Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como 

já indicado. 

Evite aglomerações: 

▪ Nas reuniões de trabalho, respeite sempre o distanciamento mínimo de 1 metro entre 

pessoas, e garanta um ambiente com boa ventilação; 

▪ Quando houver refeitórios, manter o distanciamento mínimo de 1 metro entre as 

pessoas, boa ventilação no ambiente, e estabelecer escala de horários para o momento 

das refeições; 

▪ Mantenha distância mínima de 1 metro entre pessoas em lugares públicos e de 

convívio social. Evite abraços, beijos e apertos de mãos; 

▪ Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. 

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados; 

▪ Durma bem e tenha uma alimentação saudável; 
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▪ É obrigatória a utilização de máscaras em todos os ambientes. As máscaras de tecido 

 (caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas funcionam 

como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente 

contaminadas. 

 

3.1.13.2   Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da COVID-19  e seus 
contatantes: 
 

➢ Considera-se CASO CONFIRMADO DE COVID-19 , o trabalhador com: resultado de 

diagnóstico clínico, exame laboratorial ou ainda outros exames específicos confirmando a 

COVID-19 , ou síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual 

não foi possível a investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com 

caso confirmado laboratorialmente para a COVID-19  nos últimos sete dias antes do 

aparecimento dos sintomas no trabalhador; 

➢ Considera-se CASO SUSPEITO DE COVID-19 , o trabalhador que apresente quadro 

respiratório agudo com um ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, 

coriza e falta de ar, sendo que outros sintomas também podem estar presentes, tais como 

dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão nasal, perda do olfato ou paladar e 

diarréia;  

➢ Considera-se CONTATANTE DE CASO CONFIRMADO DA COVID-19  o trabalhador 

assintomático que teve contato com o caso confirmado da COVID-19 , entre dois dias antes 

e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas e/ou da confirmação laboratorial, em 

uma das situações abaixo: 

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de 1 metro de distância, sem o uso 

de máscara; 

b) permanecer a menos de 1 metro de distância durante transporte sem o uso de máscara; 

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar. 

➢ Considera-se CONTATANTE DE CASO SUSPEITO DA COVID-19 , o trabalhador 

assintomático que teve contato com caso suspeito da COVID-19 , entre dois dias antes e 

quatorze dias após o início dos sintomas do caso, em uma das situações abaixo: 
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a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de 1 (um) metro de distância, sem 

o uso de máscara; 

b) permanecer a menos de 1 (um) metro de distância durante transporte, sem o uso de 

máscara; e, 

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar. 

 

 Devem ser afastados imediatamente os trabalhadores das atividades laborais e  

manter de acordo com a recomendação médica, nas seguintes situações: 

a) casos confirmados da COVID-19 ; 

b) casos suspeitos da COVID-19 ; 

c) contatantes de caso confirmado da COVID – 19; e, 

d) contatantes de caso suspeito da COVID – 19. 

Os casos contatantes de caso suspeito ou confirmado no ambiente de trabalho 

deverão ser orientados a procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

referência do seu domicílio, ou a UBS de referência do local de trabalho ou a unidade de 

saúde do seu convênio médico para avaliação de afastamento. 

Se o trabalhador apresentar dois ou mais sintomas descritos no item 2.2, deverá ser 

encaminhado para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu domicílio, ou a 

UBS de referência do local de trabalho ou a unidade de saúde do seu convênio médico. As 

UBS estarão preparadas para diagnosticar pela avaliação clínica ou exames específicos 

recomendados para o COVID 19 e também para atender e conduzir os trâmites 

administrativos da licença médica e emissão de Relatório de Atendimento de Acidente de 

Trabalho (RAAT) – se for o caso – de acordo com as recomendações do SESMT (Anexo 10 e 

11 e do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST). A UBS realizará ainda o 

monitoramento e rastreamento de casos suspeitos.  

Os trabalhadores afastados considerados casos suspeitos, poderão retornar às suas 

atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento, após nova 

avaliação, caso seja apresentado exame clínico, laboratorial ou outros exames específicos 

para descartar a COVID-19 , de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. 

 

 



  

55  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

3.1.14   VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

No âmbito  da Vigilância Sanitária  foram elaboradas recomendações específicas 

para o setor regulado por tipo de atividade (Anexo 12 ), considerando o grau de risco e 

abrangência: 

1. Instituições de longa permanência para idosos e outros espaços coletivos de 

abrigamento; 

2. Serviços odontológicos: cirurgiões-dentistas e auxiliares em saúde bucal;  

3. Serviços de Diálise; 

4. Condomínios Residenciais; 

5. Serviços de abrigamento de crianças e adolescentes; 

6. Serviços de Alimentação;  

7. Resíduos dos serviços de saúde. 

  Houve o reforça às informações sobre as medidas gerais de prevenção 

indicadas pelo Ministério da Saúde onde compreende-se as não farmacológicas, 

como: 

➢ DISTANCIAMENTO SOCIAL: Limitar o contato próximo entre pessoas infectadas e outras 

pessoas é importante para reduzir as chances de transmissão do SARS-CoV-2. 

Principalmente durante a pandemia, devem ser adotados procedimentos que permitam 

reduzir a interação entre as pessoas com objetivo de diminuir a velocidade de transmissão 

do vírus. Trata-se de uma estratégia importante quando há indivíduos já infectados, mas 

ainda assintomáticos ou oligossintomáticos, que não se sabem portadores da doença e não 

estão em isolamento. Além disso, recomenda-se a manutenção de uma distância física 

mínima de pelo menos 1 metro de outras pessoas, especialmente daquelas com sintomas 

respiratórios e um grande número de pessoas (aglomerações) tanto ao ar livre quanto em 

ambientes fechados. Garantir uma boa ventilação em ambientes internos também é uma 

medida importante para prevenir a transmissão em ambientes coletivos. 

Segundo o CDC 19 e a OMS 20, aglomerações representam um risco alto para 

disseminação do SARSCoV-2. Para isso, considera-se o aglomerado de várias pessoas num 

mesmo local, onde se  torna difícil para as pessoas permanecerem a pelo menos um metro 

de distância entre elas. Quanto mais pessoas interagem durante este tipo de evento e  
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 quanto mais tempo essa interação durar, maior o risco potencial de infecção e 

disseminação do vírus SARS-CoV-2. Lugares ou ambientes que favorecem a aglomeração 

de pessoas devem ser evitados durante a pandemia. 

➢ ETIQUETA RESPIRATÓRIA: Uma das formas mais importantes de prevenir a 

disseminação do SARS- CoV-2 é a etiqueta respiratória, a qual consiste num conjunto de 

medidas que devem ser adotadas para evitar e/ ou reduzir a disseminação de pequenas 

gotículas oriundas do aparelho respiratório, buscando evitar possível contaminação de 

outras pessoas que estão em um mesmo ambiente.  

A etiqueta respiratória consiste nas seguintes ações: 

• Cobrir nariz e boca com lenço de papel ou com o antebraço, e nunca com as mãos ao 

tossir ou espirrar; 

• Descartar adequadamente o lenço utilizado; 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Se tocar, deverá higienizar as 

mãos como já indicado; 

• Manter uma distância mínima de cerca de 1 metro de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando; 

• Evitar abraços, beijos e apertos de mãos;  

• Adote um comportamento amigável sem contato físico; 

• Higienizar com frequência os brinquedos das crianças e aparelho celular; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;e,  

• Evitar aglomerações, principalmente em espaços fechados e manter os ambientes 

limpos e bem ventilados. 

➢ HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: A higienização das mãos é a medida isolada mais efetiva na 

redução da disseminação de doenças de transmissão respiratória. As evidências atuais 

indicam que o vírus causador da COVID-19  é transmitido por meio de gotículas 

respiratórias ou por contato. A transmissão por contato ocorre quando as mãos 

Contaminadas tocam a mucosa da boca, do nariz ou dos olhos. O vírus também pode ser  

transferido de uma superfície para outra por meio das mãos contaminadas, o que facilita a 

transmissão por contato indireto. Consequentemente, a higienização das mãos é 

extremamente importante para evitar a disseminação do vírus causador da COVID-19 . 
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 Ela também interrompe a transmissão de outros vírus e bactérias que causam resfriado 

comum, gripe e pneumonia, reduzindo assim o impacto geral da doença. 

➢ USO DE MÁSCARAS: Segundo a OMS, o uso de máscaras faz parte de um conjunto de 

medidas que devem ser adotadas de forma integrada para prevenção, controle e mitigação 

da transmissão de determinadas doenças respiratórias virais, incluindo a COVID-19 . As 

máscaras podem ser usadas para a proteção de pessoas saudáveis (quando em contato com 

alguém infectado) ou para controle da fonte (quando usadas por alguém infectado para 

prevenir transmissão subsequente). No entanto, o uso de máscaras deve ser feito de 

maneira complementar com outras medidas nos âmbitos individual e comunitário, como a 

higienização das mãos, distanciamento social, etiqueta  respiratória e outras medidas de 

prevenção. 

Segundo o Centers for Diseases Control and Prevention, as máscaras são  

recomendadas como uma barreira simples para ajudar a evitar que gotículas respiratórias 

se propaguem no ar quando a pessoa tosse, espirra, fala ou levanta a voz. Isso é chamado 

controle de fonte. 

• USO DE MÁSCARAS EM SERVIÇOS DE SAÚDE: O uso universal de máscaras em serviços de 

saúde deve ser uma exigência para todos os  trabalhadores da saúde, e por qualquer pessoa 

dentro de unidades de saúde, independente das atividades realizadas. Todos os 

trabalhadores da saúde e  cuidadores que atuam em áreas clínicas devem utilizar máscaras 

cirúrgicas de modo contínuo durante toda a atividade de rotina. Em locais de assistência a 

pacientes com COVID-19  em que são realizados procedimentos geradores de aerossóis, 

recomenda-se que os profissionais da saúde usem máscaras de proteção respiratória 

(padrão N95 ou PFF2 ou PFF3, ou equivalente), bem como demais equipamentos de 

proteção individual; 

•  USO DE MÁSCARAS NA POPULAÇÃO EM GERAL: O uso de máscara facial, incluindo as de 

tecido, é fortemente recomendado para toda a população em ambientes coletivos, em  

especial no transporte público e em eventos e reuniões, como forma de proteção 

individual, reduzindo o risco potencial de exposição do vírus, especialmente de indivíduos 

assintomáticos. As máscaras não devem ser usadas por crianças menores de 2 anos ou 

pessoas que tenham dificuldade para respirar, estejam inconscientes, incapacitadas ou 
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que tenham dificuldade de remover a máscara sem ajuda. Recomenda-se lavar as mãos 

antes de colocar a máscara, colocando-a sobre o nariz e a boca, prendendo-a sob o queixo. 

A pessoa deve ajustar a máscara confortavelmente pelas laterais do rosto, e certificar-se 

que consegue respirar normalmente. As máscaras não devem ser colocadas em volta do 

pescoço ou na testa, e ao tocá-la, deve-se lavar as mãos com água e sabão ou álcool em 

gel 70% para desinfecção. Para pessoas sintomáticas recomenda-se o uso de máscaras 

cirúrgicas como controle da fonte. Mais informações sobre medidas de prevenção e 

controle podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico: 

https://coronavirus.saude.gov.br/. 

  Estas medidas devem ser utilizadas de forma integrada, a fim de controlar a 

transmissão do SARS CoV-2, permitindo também a retomada gradual das atividades 

desenvolvidas pelos  vários setores e o retorno seguro do convívio social. Informações 

adicionais podem ser descritas na Portaria GM/MS nº 1.565, de 18  de junho de 

2020 e podem ser visualizadas no link: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-

1.565-de-18-dejunho-de-2020- 2624081 

 Ainda, para os serviços de saúde municipal foi dada ênfase a consulta do material 

intitulado Fundamentos de limpeza e desinfecção para os serviços de saúde onde há a 

padronização dos procedimentos básicos a serem realizados pelos trabalhadores da 

limpeza para todas as unidades de saúde da rede municipal (Anexo 13 ). 

 

3.1.15   IMUNIZAÇÃO 
 

Em 17 janeiro de 2021 foram autorizadas duas vacinas COVID-19  para uso 

emergencial no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma do laboratório 

Sinovac (China), em parceria com o Instituto Butantan, e outra do laboratório Serum 

(Índia), em parceria com a Universidade Oxford, cuja tecnologia faz parte do acordo entre 

o laboratório AstraZeneca e Bio Manguinhos/Fiocruz. 

A vacinação contra a COVID-19  tem como objetivo principal evitar internações e 

óbitos pela doença, principalmente entre os grupos de maior risco para agravamento. Os 

estudos de fase III das vacinas COVID-19  demonstraram eficácia global satisfatória contra 

a infecção pelo SARSCoV-2, sendo mais de 70% de eficácia para casos graves da doença, 

evitando assim a necessidade de hospitalização. Mundialmente, ainda não há 

 disponibilidade de vacinas para a vacinação em massa contra a COVID-19 , de 

https://coronavirus.saude.gov.br/
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-dejunho-de-2020-2624081
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-dejunho-de-2020-2624081
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1.565-de-18-dejunho-de-2020-2624081
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forma que os grupos com fatores de risco para agravamento da doença são prioritários 

para a vacinação. Maiores detalhes de população-alvo e estratégias para vacinação podem 

ser consultados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 

, disponível no site eletrônico: https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-

operacionalizacao-da-vacina-contra-a- COVID-19 . 

Cabe destacar que ainda não há estudos que comprovem a efetividade da vacina 

como bloqueio da transmissão da doença, assim não há orientação para  vacinação  de   

bloqueio  em  caso  de  contatantes e/ou aglomerado de casos. 

Considerando ainda a possibilidade de surgimento de variantes que impliquem em  

menor efetividade das vacinas COVID-19  e o atual cenário de transmissão comunitária em 

todo país, ainda não é possível orientar o retorno às atividades regulares em indivíduos 

devidamente vacinados. Apenas após a vacinação de parcela expressiva da população e 

controle efetivo da pandemia será possível considerar o relaxamento de medidas de 

proteção individual, especialmente para os indivíduos pertencentes aos grupos de maior 

risco. Portanto, ressalta-se a necessidade de manutenção das medidas não farmacológicas 

na prevenção da infecção pelo vírus da COVID-19 , conforme segue abaixo. 

 

3.1.16   VIAJANTES  
 

No âmbito nacional, a ANVISA publicou a Portaria nº 658 de 05/10/2021 que 

Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei 

n° 13.979, de 2020, sobre restrições, medidas e requisitos excepcionais e temporários para 

entrada no País, em decorrência dos riscos de contaminação e disseminação do 

coronavírus SARSCoV-2 (covid-19). As restrições de que trata a Portaria não se aplicam ao 

transporte de cargas. 

 

Fica autorizada a entrada no País, por via aérea, do viajante de procedência 

internacional, brasileiro ou estrangeiro, desde que obedecidos os seguintes requisitos: 

I - apresentação à companhia aérea responsável pelo vôo, antes do embarque, de 

documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo 

teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores ao momento do 

embarque, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores ao 

momento do embarque: a) na hipótese de vôo com conexões ou escalas em que o viajante 

https://www.gov.br/saude/pt-
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
https://www.gov.br/saude/pt-br/Coronavirus/vacinas/plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19
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permaneça em área restrita do aeroporto, os prazos referidos serão considerados em 

relação ao embarque no primeiro trecho da viagem; b) na hipótese de vôo com conexões 

ou escalas em que o viajante não permanecer em área restrita do aeroporto, em que o 

viajante realizar migração, e que ultrapasse setenta e duas horas desde a realização do 

teste RT-PCR ou vinte e quatro horas do teste de antígeno, o viajante deverá apresentar 

documento comprobatório da realização de novo teste, RT-PCR ou de antígeno, com 

resultado negativo ou não detectável para o coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19) no check-

in para o embarque à República Federativa do Brasil; 

II - apresentação à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque, de 

comprovante, impresso ou em meio eletrônico, do preenchimento da Declaração de 

Saúde do Viajante - DSV, em no máximo vinte quatro horas de antecedência ao embarque 

para a República Federativa do Brasil, com a concordância sobre as medidas sanitárias que 

deverão ser cumpridas durante o período em que estiver no País; e Os tripulantes das 

aeronaves estão isentos de apresentar documento comprobatório de realização de teste 

para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), desde que cumpram o 

protocolo específico. 

 

Fica proibida a entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, por 

rodovias ou quaisquer outros meios terrestres. Excepcionalmente, o estrangeiro que 

estiver em país de fronteira que mantenha restrição de locomoção, por via terrestre, que 

precisar atravessá-la para embarcar em vôo de retorno a seu país de residência poderá 

ingressar na República Federativa do Brasil com autorização da autoridade migratória, 

desde que obedecidos os seguintes requisitos e restrições: 

I - o estrangeiro deverá dirigir-se diretamente ao aeroporto; 

II - deverá haver solicitação formal da embaixada ou do consulado do país de residência;  

III - deverão ser apresentados os bilhetes aéreos correspondentes. 

 

 A restrição imposta por meios terrestres não se aplica: 

I - a entrada de estrangeiros no País, por via terrestre, entre a República Federativa do 

Brasil e a República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios 

adequados à sua condição, inclusive o de portar visto de entrada, quando este for exigido 

pelo ordenamento jurídico brasileiro; 

II - à execução de ações humanitárias transfronteiriças previamente autorizadas pelas 

autoridades sanitárias locais; 

III - ao tráfego de residentes fronteiriços em cidades-gêmeas, mediante a apresentação de 

documento de residente fronteiriço ou de outro documento comprobatório, desde que 

seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país vizinho; 

IV - ao transporte de cargas ou aos motoristas e ajudantes de veículos de transporte 

rodoviário de cargas; 

V - à execução de medidas de assistência emergencial para acolhimento e regularização 
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migratória, nos termos da legislação migratória vigente, a pessoas em situação de 

vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária, no 

território nacional, reconhecida por ato do Presidente da República, nos termos do 

parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.684, de 21 de junho de 2018, de acordo com os 

meios disponíveis. Aplica-se também ao imigrante que tenha ingressado em território 

nacional no período de 18 de março de 2020 até a data da publicação da Portaria; 

VI - ao cônjuge, companheiro, filho, pais ou curador de brasileiro; 

VII - cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do 

interesse público ou por questões humanitárias; 

VIII - portador de Registro Nacional Migratório; e 

IX - funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro. 

 

Fica autorizado, a partir de 1º de novembro de 2021, o transporte aquaviário de 

passageiros, brasileiros ou estrangeiros, exclusivamente nas águas jurisdicionais 

brasileiras, de embarcações de cruzeiros marítimos. A autorização e a operação de 

embarcações com transporte de passageiros, nos portos nacionais, fica condicionada à 

edição prévia de Portaria pelo Ministério da Saúde, que deve dispor sobre o cenário 

epidemiológico, a definição das situações consideradas surtos de Covid-19 em 

embarcações e as condições para o cumprimento da quarentena de passageiros e de 

embarcações. 

A operação de embarcações com transporte de passageiros, nos portos nacionais, 

fica condicionada à edição de um Plano de Operacionalização no âmbito do Município e 

do Estado, que estabeleça as condições para assistência em saúde dos passageiros 

desembarcados em seus territórios e para execução local da vigilância epidemiológica 

ativa. 

 As restrições previstas nesta Portaria não impedem o desembarque, autorizado 

pela Polícia Federal, de tripulação marítima para assistência médica ou para conexão de 

retorno aéreo ao país de origem relacionada a questões operacionais ou a término de 

contrato de trabalho mediante assinatura de termo de responsabilidade pelas despesas 

decorrentes do transbordo firmado pelo agente marítimo; apresentação de documento 

comprobatório de realização de teste laboratorial RT-PCR, realizado nas setenta e duas 

horas anteriores ao momento do desembarque, ou teste de antígeno, realizado nas vinte 

e quatro horas anteriores ao momento do desembarque, para rastreio da infecção pelo 

coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável; anuência 

prévia das autoridades sanitárias locais; e apresentação dos bilhetes aéreos 

correspondentes. 

 

A autoridade migratória poderá impedir a entrada no território brasileiro de 

estrangeiros que descumprirem os requisitos previstos na portaria, podendo demandar 

informações de ordem técnica às demais autoridades de fiscalização de fronteiras, se 

necessário. 
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Os pedidos excepcionais de que trata o caput deverão ser encaminhados à Casa 

Civil da Presidência da República, com antecedência mínima de cinco dias úteis da data de 

entrada no País. 

 

3.2 EIXO 2 – REDE DE ATENÇÃO E CUIDADO  À SAÚDE 

 

3.2.1. Atenção Primária à Saúde 
 

A Atenção Primária à Saúde / Estratégia Saúde da Família (APS/ESF) é a porta de 

entrada preferencial do Sistema Único de Saúde, tendo, durante surtos e epidemias, papel 

fundamental na resposta à doença em questão, juntamente com a rede 

Urgência/Emergência. 

A fase atual da epidemia pelo Novo Coronavírus no Brasil exige que os serviços de 

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. 

O papel da Atenção Primária e das equipes de Estratégia de saúde da Família 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. 

 

RECOMENDAÇÕES CASOS GERAIS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA PROPOSTA 

DO FLUXO RÁPIDO 

 

Estabelecer acolhimento na chegada do paciente à unidade (preferencialmente, 

por profissional ou trabalhador de saúde capacitado e conforme Fluxograma para 

atendimento e detecção precoce de COVID-19. 

 
➢ ÁREA EXCLUSIVA 
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Colocar a pessoa em uma área separada ou sala específica visando ao isolamento 

respiratório.  

A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado 

desligado. 

É mandatório o uso de máscara cirúrgica. 

 

➢ ATENDIMENTO  

 

❖ ENFERMEIRA (o) 

1. Confirmar existência de Síndrome Gripal: febre e/ou tosse e/ou dor de garganta e/ou 

dificuldade respiratória acompanhada ou não de perda de paladar e olfato;  

2. Notificar imediatamente via formulário pelo e-SUS VE https://notifica.saude.gov.br/ ;   

3. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 

preocupante, acione imediatamente a médica(o). Caso contrário, mantenha a pessoa com 

máscara cirúrgica e direcione para o atendimento da médica (o). 

 

❖ MÉDICA (o) 

Classificação de gravidade:  

▪ Caso Grave: estabilização e encaminhamento para centro de referência por transporte 

apropriado. 

▪ Caso leve: Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar (10 dias a partir dos 1º 

sintomas ou da data do exame positivo) com monitoramento a cada 24h em pessoas com 

mais de 60 anos e portadores de comorbidades de risco e a cada 48h nos demais, 

preferencialmente por telefone realizando o registro em instrumento próprio (planilha em 

anexo). Caso seja necessário, realizar atendimento presencial. 

 
Rastrear todos os contatos (dos casos leves ou moderado/graves) com isolamento 

de 14 dias a partir do último contato com o caso suspeito ou confirmado. Se familiares 

desenvolverem sintomas, orienta-los a procurar atendimento. 

Fornecer atestado (se necessário) para paciente 10 dias a contar do início dos 

sintomas e contatos domiciliares por 14 dias, a contar do último dia de contato com o caso 

positivo.  

https://notifica.saude.gov.br/
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❖ GESTANTES NA AB 

▪ Recomenda-se a manutenção das Boas Práticas de atenção ao Parto, Nascimento e 

Puerpério para todas as mulheres, e a observação das recomendações sanitárias 

vigentes para a prevenção da transmissão do coronavírus, conforme orientações 

abaixo: 

 

Boas Práticas de atenção ao Parto, Nascimento e Puerpério 

1. 
Assistência 
Pré- Natal 

• acompanhamento contínuo da gestante durante o Pré-Natal 

• as consultas devem seguir o calendário proposto na Linha de Cuidado à 
Gestante, Parto e Puerpério 

• área de atendimento sejam separadas as gestantes com sinais ou sintomas 
respiratórios e/ou com testes positivos para COVID-19 (teste de PCR para 
SARS-COV2 ou Teste de antígeno para SARS-Cov2, conforme Deliberação CIB 
nº 55/2020, Deliberação CIB nº 75/2020 e Deliberação CIB nº 81/2021) das 
assintomáticas, com intensificação da limpeza no ambiente (Res. SS nº 28 de 
17/03/2020) 

• fluxos existentes para identificação precoce e atendimento imediato das 
gestantes sintomáticas e/ou com testes positivos para COVID-19 (teste de PCR 
para SARS-COV2 ou Teste de antígeno para SARS-Cov2) devem ser mantidos e 
revisitados frequentemente para ajustes sempre que necessário, otimizando 
o atendimento no sentido de reduzir a permanência das mesmas na Unidade 
de Saúde 

• Mantêm-se as recomendações da Nota Técnica nº 4 de 12/05/2020, que trata 
de medidas para o manejo da assistência às mulheres no ciclo gravídico 
puerperal no que se refere ao diagnóstico precoce dos casos, considerando a 
situação atual da pandemia do Coronavírus e de orientações para o 
referenciamento dos casos que requeiram transferência, considerando a 
grade de serviços de assistência ao parto pactuada no Estado de São Paulo 

• gestante suspeita ou com confirmação de COVID-19, atendida na unidade e 
caso não necessite de internação, seja devidamente orientada para 
isolamento domiciliar, e no caso de piora dos sinais procure novamente 
atendimento em serviços de saúde, e preferencialmente leve carta de 
referência médica isentando-a da necessidade de triagem 

• gestantes com diagnóstico de COVID-19, recomenda-se o isolamento durante 
10 dias, contados a partir da data de início dos sintomas; o isolamento pode 
ser suspenso após o 10º dia, desde que permaneçam sem febre há pelo menos 
24 horas e em remissão dos sintomas respiratórios 

• gestantes em que não foi possível a confirmação diagnóstica e que 
apresentem resultado de exame laboratorial não detectável para COVID-19 
pelo método molecular (RT-PCR) ou teste de Antígeno para SARS-Cov-2, as 
medidas de isolamento podem ser suspensas desde que a gestante 
permaneça afebril sem o uso de medicamentos antitérmicos há pelo menos 
24 horas e com remissão dos sintomas respiratórios 



  

65  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

• fazer o rastreamento de contatos em gestantes com suspeita ou confirmação 
diagnóstica para COVID-19 e orientar para que permaneçam em quarentena 
por 14 dias desde o último contato com o caso suspeito ou confirmado 

• Estas mulheres devem ser monitoradas entre 24 e no máximo 48 horas, de 
forma presencial ou à distância na vigência da pandemia de COVID 19, com o 
intuito de se observar mudanças no quadro clinico e tomar as providências 
necessárias para seu encaminhamento em tempo oportuno. Os 
procedimentos à distância estão autorizados pela Resolução SS nº 98 de 
01/07/2020. Disponível em 
https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.5244 

 

2.  
Assistência 

ao Parto 

• realização de busca ativa com triagem para sintomatologia respiratória e 
síndrome gripal (sugerimos aplicação de questionário e observação), desde a 
entrada das gestantes e acompanhantes no serviço 

• Recomenda-se que durante a assistência ao parto de gestantes sintomáticas 
seja restrito o número de profissionais na sala de parto, mantendo-se a equipe 
mínima, já estipulada anteriormente em protocolo, no sentido de garantir a 
segurança da paciente e dos profissionais, conforme orientações contidas na: 
Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANIVISA nº 07/2020. Disponível em: 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNIC
A+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020-ATUALIZADA+EM+17-09-
20/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6?version=1.4 

• Ressaltamos que para gestantes assintomáticas permanece a recomendação 
das boas práticas de atenção ao parto 

 
2.1 - Cuidados aos Recém-nascidos de parturientes sintomáticas ou que 
tenham contato domiciliar com pessoa com síndrome gripal ou infecção 
respiratória comprovada por SARS-CoV-2: 

• A transmissão vertical do SARS-CoV-2 é possível e parece ocorrer em uma 
minoria dos casos de infecção materna no terceiro trimestre. Não há estudos 
que evidenciam quadros graves nos recém-nascidos em que houve 
confirmação da transmissão vertical 

 
Deve-se manter a rotina de clampeamento oportuno do cordão umbilical 

• O RN deve ser secado com cordão intacto, não sendo necessário banho após 
o nascimento 

• O contato pele-a-pele e a amamentação poderão ocorrer após os cuidados 
de higiene da parturiente, incluindo banho no leito, troca de máscara, touca, 
camisola e lençóis 

• Ressalta-se a necessidade da manutenção das medidas de prevenção. 
Disponível em: 
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200805_N_NotaTecnicaCovi
dCocam14_3588521282864535759.pdf 

 
 
 

 

https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.5244
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020-ATUALIZADA+EM+17-09-20/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6?version=1.4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020-ATUALIZADA+EM+17-09-20/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6?version=1.4
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/NOTA+T%C3%89CNICA+-GIMS-GGTES-ANVISA+N%C2%BA+07-2020-ATUALIZADA+EM+17-09-20/f487f506-1eba-451f-bccd-06b8f1b0fed6?version=1.4
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200805_N_NotaTecnicaCovidCocam14_3588521282864535759.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200805_N_NotaTecnicaCovidCocam14_3588521282864535759.pdf
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FLUXOGRAMA PARA CASOS LEVES  

 

 

 

 

 

  

NÃO 

SIM 

NÃO SIM 

Demanda espontânea 

UBS 
Entrada por Busca Ativa de usuário 

sintomático - ACS 
Entrada por contrareferência 

Urgência e Hospital 

ACOLHIMENTO 

Primeiro atendimento 
e diagnóstico de 

qualquer usuário com 
sintoma gripal 

- Orientar higienização de 
mãos;  

- Certificar o uso de máscara; 
-Orientar distanciamento; 

-Seguir fluxo de atendimento 
da Unidade. 

-Orientar higienização de 
mãos;  

-Entrega de máscara cirúgica; 
-Orientar distanciamento; 

-Direcionar ao ambiente de 
isolamento - para aguardar 

atendimento. 

Identificar o caso e 
realizar classificação de 

risco 

Tem histórico de 
viagem e/ou contato 
com viajante, onde 

circulam variantes de 
preocupação?* 

- Notificar a Vigilância 
Epidemiológica de Diadema 

imediatamente (telefone ou e-
mail). 

-Seguir fluxo das demais 
notificações. 

Caso 
Moderado/

Grave 

-Estabilizar o usuário; 
-Encaminhar para a Unidade 
de maior complexidade de 

referência via SAMU. 

-Realizar coleta de TRA( em caso 
positivo, coletar RT-PCR) 

-Notificar no e-SUS; 
-Identificar os contactantes; 

-Iniciar monitoramento. MEDIDAS: 
-Prescrição de fármacos conforme 
diagnóstico clínico e sintomas; 
-Acompanhar o paciente conforme 
matriz de monitoramento; 
-Manter alimentação saudável e 
aumento de ingesta de líquidos; 
-Fornecer atestado de 10 dias para o 
usuário; 
-Realizar rastreamento de 
contactantes. 

Monitoramento 
pelas equipes 

de AB, 
conforme 

matriz. 

SIM 

NÃO 
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3.2.1. Rede de Atenção Urgência/ Emergência e Hospitalar 
 

O Pronto Socorro Municipal, os Pronto Atendimentos (PA) e o Hospital Municipal 

de Diadema também são portas de entrada para os casos de COVID-19, portanto é 

necessário descrever o Fluxo de atendimento e definir a contra referência para a Atenção 

Básica dos casos leves e dos casos moderados/ graves após estabilização e alta.  

 
3.2.1.2   Recomendações gerais para as Unidades de Urgência e Hospital Municipal: 

proposta do fluxo rápido  

 
Estabelecer acolhimento na chegada do paciente à unidade, preferencialmente, 

por profissional ou trabalhador de saúde capacitado e conforme Fluxograma para 

atendimento e detecção precoce de COVID-19 em pronto atendimento, PA 24 horas e 

unidade hospitalar.  

Encaminhar pacientes com sintomas respiratórios, por meio de Fluxo diferenciado, 

para área exclusiva destinada à espera pelo atendimento.  

Observação: Poderá utilizar um espaço dentro da unidade ou adotar uma estrutura 

auxiliar para estruturação desse Fluxo.  

 
➢ ÁREA EXCLUSIVA  

Sala de espera, instalações sanitárias, lavatórios e ambiente assistencial exclusivo 

para atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios. 

 É importante que se agrupe tais espaços na unidade, minimizando o fluxo de 

circulação e possível cruzamento entre pacientes com sintomas respiratórios e os demais 

pacientes.  

O ideal é que a área exclusiva conte com ambientes ventilados e identificação 

visual. O gestor deve avaliar a estrutura existente no serviço de saúde, identificando 

possíveis espaços (áreas e ambientes) que possam ser flexibilizados para se transformarem 

nos ambientes exclusivos de atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios. 

O ambiente assistencial deve contar com classificação de risco, consultório e área 

de atendimento com observação para o paciente, podendo coexistir num mesmo 

ambiente ou estar localizado em ambientes distintos.  
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➢ ATENDIMENTO 

A premissa prioritária é de que haja uma equipe assistencial exclusiva para 

atendimento ao paciente com sintomas respiratórios, composta por médico, enfermeiro 

e técnico de enfermagem, evitando assim o trânsito de pacientes pelos diversos ambientes 

do serviço. Caso não seja possível, deverá ter os equipamentos de proteção individual para 

a troca todas as vezes que o profissional mudar de área de atendimento (COVID e Não 

COVID).  

O atendimento deve ser sequencial conforme estratificação de risco rápido para 

diminuir o tempo de contato entre os pacientes e diminuir disseminação da doença. 

Os Fluxos de Manejo Clínico disponibilizados pelo Ministério da Saúde poderão ser 

adotados para tomadas de decisão clínica. 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CASOS NA URGÊNCIA e HOSPITAL 

ADULTOS CRIANÇAS 

Déficit no sistema respiratório:                                                                           

• Falta de ar ou dificuldade para respirar; 
ou  

• Ronco, retração sub/intercostal severa; 
ou  

• Cianose central; ou  

• Saturação de oximetria de pulso <95% em 
ar ambiente e ou; 

• Taquipinéia (>30 mpm);  
 
Déficit no sistema cardiovascular: 
 

• Sinais e sintomas de hipotensão 
(hipotensão arterial com sistólica abaixo 
de 90 mmHg e/ou diastólica abaixo de 
60mmHg); ou 

• Diminuição do pulso periférico.  

Déficit no sistema respiratório: 

• Falta de ar ou dificuldade para 
respirar; 

• Ronco, retração sub/intercostal 
severa; 

• Cianose central; 

• Batimento da asa de nariz; 

• Movimento paradoxal do abdome; 

• Bradipneia e ritmo respiratório 
irregular; 

• Saturação de oximetria de pulso 
<95% em ar ambiente; 

• Taquipneia. 

• Déficit no sistema cardiovascular: 

• Sinais e sintomas de hipotensão ou; 

• Diminuição do pulso periférico. 

Sinais e sintomas de alerta adicionais: 

• Piora nas condições clínicas de doenças 
de base;  

• Alteração do estado mental, como 
confusão e letargia;  

• Persistência ou aumento da febre por 
mais de 3 dias ou retorno após 48 horas 
de período afebril. 

Sinais e Sintomas de alerta adicionais: 

• Inapetência para amamentação ou 
ingestão de líquidos; 

• Piora nas condições clínicas de 
doenças de base; 

• Alteração do estado mental 

• Confusão e letargia; 

• Convulsão. 
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MANEJO CLÍNICO MODERADOS E GRAVES 

▪ Os pacientes com sintomas respiratórios deverão utilizar máscaras; 

▪ Fornecer meios para higienização das mãos;  

▪ Atendimento seguindo as recomendações de precaução de contato e respiratório 

(gotículas, aerossóis ou em caso de procedimentos que gerem aerossóis);  

▪ Coletar informações sobre a história pregressa e antecedentes de risco do paciente;  

▪ Realizar exame físico, obter dados vitais, oximetria de pulso;  

▪ Realizar o diagnóstico clínico;  

▪ Avaliar a necessidade de testagem para COVID-19 ; (VER ORIENTAÇÕES TESTAGEM) 

▪ Avaliar necessidade de solicitar exames de sangue (hemograma, coagulograma, função 

hepática e renal, ionograma (sódio, potássio), LDH, PCR, D-Dímero e gasometria se 

saturação O2 < 95% em ar ambiente;  

▪ Avaliar necessidade de exames de imagem e exames complementares: radiografia ou 

tomografia computadorizada (TC) de tórax e eletrocardiograma; 

▪ Realizar prescrição de acordo com o quadro clínico do paciente;  

▪ Encaminhar para alta e monitoramento domiciliar ou serviço de maior complexidade, 

conforme diagnóstico.  

 

  No tocante a classificação de risco e manejo inicial em Adultos COVID-19, a CIB nº 

42, de 23/04/2021 aponta que a avaliação inicial dos casos suspeitos ou confirmados de 

COVID-19 deve considerar, para a classificação de risco, os seguintes sinais vitais: 

• saturação de oxigênio; 

• pressão arterial; 

• frequência respiratória; e, 

• nível de consciência.  
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CLASSIFICAÇÃO DE RISCO CRITÉRIOS  

Caso LEVE 
- Ausência de alteração de todos esses sinais (mesmo que ainda 
não haja confirmação diagnóstica); 
Ausência de alteração dos sinais vitais. 

Caso MODERADO ou 
GRAVE 

- Presença de alteração de qualquer um dos sinais vitais, 

conforme parâmetros abaixo: • Saturação de oxigênio: abaixo de 

94% (em gestantes, considerar saturação abaixo de 95%); • 

Pressão arterial sistólica: inferior a 100 mmHg; • Frequência 

respiratória: maior que 22 bpm; • Nível de consciência: 
sonolência ou confusão mental; 
- Na presença de alteração de pelo menos um dos sinais vitais, 
fornecer oxigênio suplementar para manter saturação entre 90 
a 94% com cateter nasal de oxigênio até 6 litros/minuto;  
- Se for obtida a saturação de oxigênio maior ou igual a 90%, o 
caso é considerado como COVID-19 MODERADO; 
- Se a saturação de oxigênio não alcançar 90%, o caso é 
considerado como COVID19 GRAVE 

 

CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

MANEJO INICIAL 

Caso LEVE 

• Atenção especial nos pacientes com comorbidades e fatores de 
risco: idade >60 anos; obesidade; diabetes; gestante; 
cardiopatia; pneumopatia; imunossupressão;  

•  Alta com orientações de isolamento domiciliar com 
telemonitoramento; 

• Medicações: somente sintomáticas; 

• Se apresentar SINAIS DE ALARME, ou se saturação de oxigênio 
for menor que 94%, ou se muito sintomático: retorno para 
avaliação; 

• São considerados SINAIS DE ALARME: dificuldade em respirar / 
falta de ar; cianose labial ou periférica; ofegante ao falar, fala 
entrecortada; tosse com sangue; dor / pressão no peito (não 
associado à tosse); estado mental alterado ou sonolência grave; 
incapacidade de comer, beber ou andar; oximetria menor que 
94% em ar ambiente; mudança significativa em comorbidade 
prévia. 

Caso MODERADO 

• Manter cateter nasal de oxigênio até 6 litros/minuto; 

• Direcionar o paciente para ÁREA NÃO CRÍTICA (na mesma 
unidade, ou encaminhar para outra unidade de referência); 

• Manter em observação / internação; 

• Coleta de exames laboratoriais para acompanhamento: 
hemograma; ureia; creatinina; dímero D; fibrinogênio; Proteína 
C Reativa; 

• Tomografia de tórax (radiografia, se tomografia indisponível); 

• Prescrição de corticoide e anticoagulante conforme esquema 
abaixo 
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CLASSIFICAÇÃO DE 
RISCO 

MANEJO INICIAL 

Caso GRAVE 

• Máscara com reservatório não-reinalante de 7 a 15 
litros/minuto; 

• Direcionar o paciente para ÁREA DE CUIDADOS CRÍTICOS (na 
mesma unidade, ou encaminhar para outra unidade de 
referência); 

• Coleta de exames laboratoriais para acompanhamento: 
hemograma; ureia; creatinina; dímero D; fibrinogênio; Proteína 
C Reativa; 

• Tomografia de tórax (radiografia, se tomografia indisponível); 

• Prescrição de corticoide e anticoagulante conforme ITEM III 
abaixo; 

• Se saturação de oxigênio for menor que 90%, VENTILAÇÃO NÃO 
INVASIVA OU CATETER NASAL DE ALTO FLUXO; 

• Se mantiver saturação de oxigênio menor que 90%, VENTILAÇÃO 
MECÂNICA INVASIVA; 

• INDICAÇÃO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA: 
- Hipoxemia ou desconforto respiratório refratário a manejo não 

invasivo (frequência respiratória elevada uso de musculatura 
acessória); - Falência ventilatória por parada cardiorrespiratória 
iminente; - Rebaixamento de nível de consciência; Choque. 

 

ESQUEMA BÁSICO RECOMENDADO DE CORTICÓIDE E ANTICOAGULAÇÃO 
APÓS O 7º DIA DE SINTOMAS 

a) CORTICOIDE (dose diária padrão): dexametasona 6 mg VO / IV por 10 dias (ou prednisona 
40 mg VO, ou metilprednisona 32 mg IV, ou hidrocortisona 150 mg IV). 

b) ANTICOAGULAÇÃO (dose diária padrão): enoxaparina 40 mg subcutânea OU heparina não 
fracionada (HNF) 5.000 UI 12/12 horas subcutânea. 

c) As doses diárias de corticoide e anticoagulante podem ser ajustadas segundo o peso 

 

COLETA DE EXAME CASOS NA URGÊNCIA e HOSPITAL 

TESTE CASOS 

TESTE RÁPIDO DE ANTÍGENO  
(CASOS LEVES) 

Amostras coletadas entre o 1º e o 8º dia após o início dos 
sintomas, quando tratar-se de indivíduo sintomático, na fase 
aguda da infecção, que atenda a definição de caso de 
realizadas entre o 1º e o 14º dia após o início dos sintomas  

RT-PCR (CASOS LEVES QUE 
EVOLUÍRAM PARA 

INTERNAÇÃO  E CRIANÇAS ATÉ 
12 ANOS 

 

Amostras coletadas entre o 1º e o 7º dia de sintomas (atentar 
para as definições específicas da CIB 81 definidas para o uso 
deste teste no âmbito municipal) 
Pacientes internados com SRAG podem ter coletas realizadas entre 
o 1° e o 14° dia após o início dos sintomas ( Conforme Resolução 
Estadual, SS-132, 20 de agosto de 2021 ). 

 

TESTES RÁPIDO DE 
ANTICORPO 

Mesmo validados, é importante saber que os testes rápidos 
apresentam importantes limitações e a principal delas e que 
precisam ser realizados, de forma geral, a partir do oitavo dia 
do início dos sintomas (pg.44).  
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OBSERVAÇÃO: Recomenda-se a realização de testes 
imunológicos de Imunocromatografia (Teste Rápido) em 
indivíduos assintomáticos somente em inquéritos 
epidemiológicos.  

TESTES IMUNOLÓGICOS: 
SOROLOGIA CLÁSSICA 
ELISA, CLIA ou ECLIA 

denominação mais usada 

Após o 8º dia do início dos sintomas. 

 

 

Recomendações: 

• IVERMECTINA, AZITROMICINA, CLOROQUINA, HIDROXICLOROQUINA, VITAMINA D, 

ZINCO, ETC. NÃO SÃO INDICADOS PARA TRATAMENTO DA COVID-19; 

• PRESCRIÇÃO DE ANTIMICROBIANOS SOMENTE SE SUSPEITA DE INFECÇÃO 

BACTERIANA ASSOCIADA; 

• ENOXAPARINA: utilizar em clearance de creatinina acima de 30 ml/min/ 1,73 m2; 

• NÃO ESQUECER DE PROTETOR GÁSTRICO (omeprazol) 

• Em pacientes com quadro de broncoespasmo, evitar inalações pela geração de 

aerossóis. Utilizar β-2 agonista spray ("Bombinha" - Salbutamol)  

                                                                                                    

 

GESTANTES 

▪ O encaminhamento pode ocorrer em casos suspeitos ou confirmados, assim não é 
necessário aguardar resultado de PCR para COVID-19  para solicitação de transferência 
de gestantes ou puérperas. 
▪ Toda unidade de saúde deverá realizar triagem para identificar pacientes suspeita de 
COVID-19 , em todos os momentos de assistência à gestante e puérpera: consultas de 
pré-natal, exames laboratoriais e de ultrassonografia, parto e puerpério. 
▪ É essencial que seja realizada classificação de risco em casos suspeitos e também que 
seja verificada obrigatoriamente a Oximetria de pulso e medida da frequência 
respiratória. 
▪ As consultas de Pré-natal e de puerpério não devem ser suspensas, no caso de suspeita 
ou confirmação seguir orientação de monitoramento continuo no máximo de 48/48 
horas pelos meios definidos por cada território (visita domiciliar, consulta virtual ou por 
telefone etc.) 
▪ A Alta Responsável deve ser considerada para todas as gestantes/puérperas/RN a fim 
de monitoramento e continuidade/progressão do cuidado. 
 
 
 Quanto ao Manejo do Ciclo Gravídico Puerperal – Covid 19, a  Nota Técnica nº 04 
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de 08/04/2021 apresentar um conjunto de orientações para o referenciamento dos casos 

que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada no Estado de São 

Paulo, conforme descrito abaixo: 

➢ O encaminhamento pode ocorrer em casos suspeitos ou confirmados, assim não é 

necessário aguardar resultado de PCR para Covid -19 para solicitação de transferência de 

gestantes ou puérperas; 

➢ Toda unidade de saúde deverá realizar triagem para identificar pacientes suspeita de 

Covid -19, em todos os momentos de assistência à gestante e puérpera: consultas de pré-

natal, exames laboratoriais e de ultrassonografia, parto e puerpério; 

➢ É essencial que seja realizada classificação de risco em casos suspeitos e também que 

seja verificada a oximetria de pulso e medida da frequência respiratória; 

 

 

CRITÉRIOS PARA ENCAMINHAMENTO 

A - Casos suspeitos ou 
confirmados com sintomas 
leves 

Casos com sintomas leves seguirão fluxo de regulação habitual 
para Covid -19 
Podendo ser manejados inicialmente na unidade de baixo 
risco, que deverá garantir isolamento destas gestantes e 
puérperas 

B – Casos suspeitos ou 
confirmados com critérios 
para internação 

São considerados critérios de internação: a) Desconforto 
respiratório objetivamente verificado; b) Esforço ventilatório 
(uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento 
de asa nasal); c) Taquipnéia (FR \>24 imp.)>=; d) Dessaturação 
(SpO2 \< <= 200; d) Hipotensão arterial; e) Alteração da 
perfusão periférica (tempo de enchimento capilar); f) Alteração 
do nível de consciência; Delírio; g) Oligúria. 

Recomendações: 

• Observação da gravidade materna x risco fetal para a definição do tipo de solicitação 
de vaga na Regulação; 

• Após definição de necessidade de transferência inserir o caso no sistema de regulação: 
Proceder ao preenchimento da “Ficha da Gestante” disponível no Sistema da Central de 
Regulação Oferta de Sistemas de Saúde (CROSS), assinalando a pergunta: “ Possui 
síndrome gripal?”; Preferencialmente usar a mesma ficha para a puérpera com Covid, 
inserindo os dados correspondentes nos campos de livre preenchimento; 

• Aos profissionais reguladores (Municipal/ Regional) que intensifiquem o contato com o 
solicitante, que deverá atualizar a ficha com uma frequência mínima de 06 horas e de 
imediato quando houver piora; 
 

• Pela possibilidade de piora clinica rápida: atenção quanto a agilização transporte 

sanitário para as mesmas, assim como a disponibilização de suporte de oxigênio; 
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• Para o manejo no ambiente hospitalar: 

 - Obrigatoriamente o Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR) que deve realizar a 

Oximetria de pulso; 

 - Manter o monitoramento respiratório (Frequência e saturação) da gestante ou puérpera 

com Síndrome Gripal durante a permanência na unidade; 

 - Necessidade de fluxo de oxigênio \> >=2L/min e \< <=6l/min para manter SatO2 \> >=95%; 

- Frequência cardíaca mantida acima de 100 bpm na ausência de febre; 

- Fator de risco clínico associado à alteração laboratorial ou a alteração radiológica em \> 

>= 50% dos campos pulmonares; 

- Acompanhamento laboratorial também do *Dímero – D, CPK e Troponina. 

 

INTERNAÇÕES 

➢ Critérios de elegibilidade: 

▪ Desconforto respiratório caracterizado por: 

▪ Uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento de asa de nariz; 

▪ Taquipnéia; FR > 24 ipm. 

▪ SpO2 < 95% em ar ambiente ( critério que considera vitalidade fetal) 

 
✓ Utilizar os seguintes critérios para solicitação de vaga na alta 

complexidade/encaminhamento: 

▪ Suporte de Oxigênio 

▪ Saturação alvo > 95 e conforto respiratório FR < 24; 

▪ Uso de Cateter Nasal de Oxigênio: No máximo de 6 litros/min se houver necessidade 

da progressão do suporte ventilatório, o ideal que se acione a equipe de fisioterapia local 

e solicitação de vaga em UTI. 

 
➢ Critérios para inserção no sistema de regulação: 

▪ Proceder ao preenchimento da “Ficha da Gestante” disponível no Sistema da Central 

de Regulação Oferta de Sistemas de Saúde (CROSS), assinalando a pergunta: “ Possui 

síndrome gripal?”; 

 

Observação: Preferencialmente usar a mesma ficha para a puérpera com COVID, 
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inserindo os dados correspondentes nos campos de livre preenchimento. 
 
▪ Recomenda – se aos profissionais reguladores (Municipal/Regional) que intensifiquem 

o contato com o solicitante, que deverá atualizar a ficha com uma frequência mínima de 

06 horas e de imediato quando houver piora; 

▪ Considerando a possibilidade de piora rápida de sintomas, casos com critérios de 

internação serão encaminhados para unidades de enfermaria com estrutura de clínica 

médica, obstetrícia, neonatologia, UTI neonatal e UTI materna, a depender da idade 

gestacional no momento dos sintomas; 

 

▪ Recomenda-se pela possibilidade de piora clinica rápida a atenção quanto a agilização 

transporte sanitário para as mesmas, assim como a disponibilização de suporte de 

oxigênio. 

 

PRECAUÇÕES PARA ISOLAMENTO (DURAÇÃO) 

 

➢ Pacientes assintomáticos 

▪ Não imunossuprimidos 10 dias após a data do primeiro PCR positivo 

▪ Imunossuprimidos 20 dias após a data do primeiro PCR positivo 

➢ Pacientes sintomáticos 

▪ Quadro leve e Não imunossuprimidos 10 dias após o inicio dos sintomas, melhora dos  

sintomas sugestivos de Covid- 19 e afebril há 48 horas. 

➢ Quadro moderado (uso apenas de cateter de Oxigênio e não imunossuprimidos) 

▪ 14 dias após o inicio de sintomas, melhora dos sintomas sugestivos de COVID-19  e 

afebril 48 horas. 

➢ Quadro grave/crítico  

▪ 20 dias após o início de sintomas, melhora dos sintomas  sugestivos de COVID-19  e 

afebril 48h  

➢ Imunossuprimidos (transplantados,oncológicos e em uso de imunobiológicos). 

▪ 28 dias após inicio de sintomas, melhora dos sintomas  sugestivos de COVID -19 e afebril 

48 horas. 

Fonte: Departamento de Obstetrícia do HCFMUSP 
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FLUXOGRAMA SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS - Rede de Urgência e Emergência    
PA, PS e HMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÃO 

SIM 

SIM 

Demanda espontânea PA, PS 
HMD 

Recepção/ Acolhimento 

Apresenta 
sintomas 

respiratórios? 

-Orientar higienização de 
mãos;  

-Entrega de máscara cirúgica; 
-Orientar distanciamento; 
-Direcionar para sala de 

espera exclusiva. 

Classificação de risco - 
Enfermagem 

- Orientar higienização de mãos;  
- Certificar o uso de máscara; 

-Orientar distanciamento; 
-Seguir fluxo de atendimento da 

Unidade. 

Avaliação médico Moderado/Grave 

Leve UBS  

Tem histórico de 
viagem e/ou 
contato com 

viajante, onde 
circulam variantes 
de preocupação?* 

- Avaliar a necessidade de 
realizar RT-PCR ou  

teste rápido; 
- Preencher pedido de coleta 

de exames em formulário 
próprio  ( anexo  ) para 

encaminhar à UBS; 
- Fornecer atestado de 10 

dias; 
 

- Manejo clínico para casos 
Grave/moderado; 

 
- Coleta de RT-PCR; 

 -Notificação no SIVEP Gripe; 
 

- Notificar a Vigilância 
Epidemiológica de Diadema 

imediatamente (telefone ou e-
mail). 
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3.3  EIXO 3 – COMUNICAÇÃO  
 

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. As 

estratégias de comunicação são indispensáveis em eventos pandêmicos.  

Diadema apresentou, em 6/3/2020, a Resposta Municipal à Emergência em Saúde 

Pública do Novo Coronavírus (COVID-19 ), com a apresentação do cenário epidemiológico 

do COVID 19 em Diadema, região do ABC e SP, do método de Diagnóstico laboratorial, do 

fluxo de notificação dos casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus (COVID 19),em 

Diadema, da ficha municipal de notificação dos casos suspeitos, do Fluxo de atendimento 

na Atenção Básica, nas Unidades de Pronto Atendimento (PA´s), no Pronto Socorro e 

Hospital Municipal e do fluxo de notificação para todos os serviços da rede privada, além 

das estratégias de prevenção e comunicação sobre o novo Coronavírus (COVID 19). O 

evento foi dirigido a representantes de todas as unidades de saúde da rede pública e 

privada do município, para conhecimento e esclarecimento de dúvidas. 

Com o início da atual gestão, em janeiro de 2021, foi lançado no primeiro dia da 

gestão, a campanha educativa “Sua Vida Importa pra Mim – Diadema contra o 

Coronavírus”, com o principal objetivo de incentivar o uso da máscara de proteção 

individual pelos moradores como medida preventiva para reduzir o contágio da doença no 

município. O lançamento foi feito em uma live com a presença do prefeito José de Filippi 

Júnior, da vice-prefeita Paty Ferreira e das secretárias municipais da saúde, Rejane Calixto, 

e de Comunicação, Martha Romano.  

A estratégia de comunicação da campanha contou com duas fases. A fase 1 com a 

divulgação das peças publicitárias nos meios digitais e redes sociais da Prefeitura, como 

Facebook, Instagram e Youtube, além do lançamento do primeiro vídeo institucional e 

distribuição de folders educativos nas unidades de saúde do município e outros 

equipamentos municipais. Contemplada ainda a confecção e distribuições de máscaras 

com o logo da campanha para distribuir para profissionais de saúde, feirantes e população 

em geral.  
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Já a segunda fase da campanha, contemplou ações de testagens, fiscalização 

sanitária com apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), e campanha solidária de 

arrecadação de alimentos e de roupa para as pessoas em situação de alta vulnerabilidade.  

A Secretaria da Saúde, em articulação com a Secretaria da Comunicação, tem 

produzido materiais informativos sobre a prevenção à covid-19, a ser amplamente 

divulgado nos diversos formatos disponíveis (página eletrônica, redes sociais, jornais, 

materiais gráficos, outdoors, entre outros).  

A Prefeitura de Diadema mantém também, dentro do site oficial, o hotsite 

http://www.diadema.sp.gov.br/covid-19, atualizado diariamente, com notícias, 

informações e orientações sobre o novo coronavírus (ANEXO 15 ). As ações também estão 

sendo divulgadas nas redes sociais do Prefeito @Filipppi.oficial e da Prefeitura 

@PrefDiadema (no twitter, facebook, instagram e youtube).  

Além disso, diariamente é produzido um boletim epidemiológico com atualização 

sobre a situação do COVID 19 em Diadema (ANEXO 16).  

No atual momento, segue em andamento, a ampliação das ações de divulgação das 

informações sobre a pandemia através de banners, faixas, lives, materiais virtuais, ações 

intersecretariais, e outros, dentro do conceito da Campanha “Sua Vida Importa Pra Mim”.  

 
 

 

  

http://www.diadema.sp.gov.br/covid-19


  

79  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

REFERÊNCIAS   

 
BRASIL. Presidência da República. Atos do Poder Legislativo. Lei nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 07 fev. 2021. Ed.27, Seção 1, Página 
1. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-
de-2020-242078735. Acesso em: 25 out. 2021. 

 
______. Presidência da República. Casa Civil. Portaria nº 658, de 5 de outubro de 2021. 
Dispõe sobre medidas excepcionais e temporárias para entrada no País, nos termos da Lei 
n° 13.979, de 2020. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 out. 2021. Ed.189-C, Seção 1-
Extra C, Página 2. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-
de-5-de-outubro-de-2021-350608125. Acesso em: 25 out. 2021. 
 
______. Ministério da E conomia. S ecretaria Especial de P revidência e Trabalho e 
Ministério da Saúde. Portaria Conjunta nº 20, de 20 de junho  de 2020, que estabelece as 
medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 
transmissão da COVID-19  nos ambientes de trabalho (orientações gerais). Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 19 jun. 2021(b). Ed.116, Seção 1, Página 14. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-
262408085. Acesso em: mar.2021 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo 
Coronavírus 2019. Edição atualizada em 27 de abril de 2021(a). Brasília : Ministério da 
Saúde, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-
tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-COVID-19 /view. Acesso em: 
15 jun.2021 
 
______. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. Portaria nº 766, 
de 18 de agosto de 2020. Inclui atributo a procedimentos da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 19 ago. 2020. Ed.159, Seção 1, Página 62.  Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-766-de-18-de-agosto-de-2020-
272980726.  Acesso em: 29 jul 2021. 
 
_____. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde Departamento de 
Imunização e Doenças Transmissíveis Coordenação-Geral do Programa Nacional de 
Imunizações. Nota Técnica nº 60/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Sorologia para SARS-CoV-
2 para os casos suspeitos de Síndrome Inflamatória Mulssitêmica Pediátrica 
Temporalmente associada a covid-19. Disponível em:  http://www.saude.ba.gov.br/wp-
content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-60-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MS.pdf. Acesso em 
29 jul 2021. 
 
_____. Ministério da Saúde. Codificação das causas de morte com menção da síndrome 
inflamatória multissistêmica pediátrica no contexto da doença causada pelo Coronavírus 
(Covid-19). Brasília, DF: MS, 2020a. Disponível em: : 
https://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/ September/16/af-manual-sim-p-coe-

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.979-de-6-de-fevereiro-de-2020-242078735
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-de-5-de-outubro-de-2021-350608125
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-de-5-de-outubro-de-2021-350608125
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-20-de-18-de-junho-de-2020-262408085
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/view
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-766-de-18-de-agosto-de-2020-272980726
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-766-de-18-de-agosto-de-2020-272980726
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-60-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MS.pdf
http://www.saude.ba.gov.br/wp-content/uploads/2021/04/Nota-Tecnica-60-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MS.pdf


  

80  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

covid-16set20.pdf. Acesso em: 10 mar. 2021.  
 
_____. Ministério da Saúde. Manual de instruções para o preenchimento da Declaração 
de Óbito. Brasília, DF: MS, 2011. (Série A. Normas e Manuais Técnicos). Disponível em: 
http://svs.aids.gov.br/ dantps/cgiae/sim/documentacao/manual-de-instrucoes-para-o-
preenchimento-da-declaracaode-obito.pdf. Acesso em: 4 ago. 2021. (Arrumar no local 
certo). 
 
 
DIADEMA (Município). Prefeitura de Município de Diadema. Decreto Municipal nº 7.705, 
de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus. Disponível em: 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25834/DECRETO_PMD_ASSINADO.
pdf. Acesso em 23 mar 2020. 
 
__________________. Prefeitura de Município de Diadema.. Decreto Municipal nº 
7.712, de 23  de março de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus. Disponível em: 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25834/decreto%207712.PDF.  
Acesso em 23 mar 2020. 
 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Resolução Estadual, SS-
28, 17 de março de 2020, estabelece as diretrizes e orientações de funcionamento dos 
serviços de saúde no âmbito do Estado de São Paulo para enfrentamento da pandemia 
do COVID-19 (doença causada pelo Novo Coronavírus), e dá providências correlatas. Diário 
Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 19 mar. 2020, n. 54, seção 1,  
p. 24. Disponível em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-
content/uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF- 28_170320-1.pdf. Acesso em: mar. 2021. 
 
________________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Coordenadoria de 
Controle de Doenças (CCD). Atualização Nota Técnica nº 04 de 08-04-2021. Trata-se de 
medidas para o Manejo Ciclo Gravídico Puerperal – Covid 19. Referência e Contra 
Referência para o Estado de São Paulo. Medidas para o Manejo da Assistência as Mulheres 
no Ciclo Gravídico Puerperal no que se refere ao diagnóstico precoce dos casos 
considerando a situação atual na Saúde Pública com relação à pandemia causada pelo 
novo Coronavírus Sars-Cov -2 (Covid – 19); e de orientações para o referenciamento dos 
casos que requeiram transferência considerando a grade de parto pactuada no Estado de 
São Paulo. Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 10 abr. 2021, 
n. 68, seção 1,  p. 25. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-
content/uploads/2021/04/E_CM-CCD-REP_2021-12.pdf. Acesso em: 27 jul. 2021. 
 
_______________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Comissão Intergestores 
Bipartite. Deliberação CIB nº 48, de 03 de Maio de 2021.  Aprova a adoção de todas as 
orientações contidas no Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de Saúde Pública 
de Importância Nacional pela doença pelo Coronavírus 2019-COVID-19. Diário Oficial 

http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25834/DECRETO_PMD_ASSINADO.pdf
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25834/DECRETO_PMD_ASSINADO.pdf
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25834/decreto%207712.PDF
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF-28_170320-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF-28_170320-1.pdf
https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/E_R-SS-CGOF-28_170320-1.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/04/E_CM-CCD-REP_2021-12.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/04/E_CM-CCD-REP_2021-12.pdf
https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.40351


  

81  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

Poder Executivo Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 04 mai. 2021, n. 83   , seção 1 – p. 28. 
Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/05/E_DL-CIB-
48_030521.pdf. Acesso  em: 27 jul. 2021. 
 
_______________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Comissão Intergestores 
Bipartite. Deliberação CIB nº 42, de 23 de Abril de 2021.  Aprova a Nota Técnica CIB 
referente à classificação de risco e manejo inicial em adultos - Covid-19. Diário Oficial 
Poder Executivo Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 24 abr. 2021, n. 77, seção 1 – p. 38. 
Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/04/E_DL-CIB-
41_230421.pdf.  Acesso em: 27 jul. 2021. 
 
_______________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Comissão Intergestores 
Bipartite. Deliberação CIB nº 81, de 23 de Julho de 2021.  Recomendações para os 
municípios e serviços de saúde sobre a utilização, aplicação, interpretação dos testes 
rápidos de antígenos, para Covid-19. Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo,  
 
São Paulo, SP, 24 jul. 2021, n.142, seção 1 – p. 28. Disponível em:  
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f
2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f24%2fpag_0028_8b0ea767b8572a10d695377dbe
c30e17.pdf&pagina=28&data=24/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=
100028. Acesso em: 27 jul. 2021. 
 
_______________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.  Centro de Vigilância 
Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac” da Coordenadoria de Controle de Doenças da 
Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo – CVE/CCD/SES-SP. Coordenadoria 
de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo – 
CCD/SES-SP. Casos e surtos de covid-19 em instituições escolares: Orientações para 
profissionais de saúde. Disponível em: http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-
centro-de-vigilancia-epidemiologica/vacina/surtos_escolas_10022021_2.pdf. Acesso em: 
03 ago. 2021. 
 
_________________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Resolução Estadual, SS-
132, 20 de agosto de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos 
casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19 no Estado de São Paulo, e dá outras 
providências correçatas. Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo, , São Paulo, 
SP, 21 ago. 2021, n. 163, seção 1,  p. 90. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-
content/uploads/2021/08/E_R-SS-132_200821.pdf Acesso em: ago. 2021. 
 
 

_______________. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Comissão Intergestores 
Bipartite. Deliberação CIB nº 97, de 20 de agosto de 2021. Aprova a Nota Técnica CIB 
referente a Orientações para o Manejo do Ciclo Gravídico Puerperal e Lactação – COVID 
19 - Covid-19. Diário Oficial Poder Executivo Estado de São Paulo, São Paulo, SP, 21 ago. 
2021, n. 163, seção 1 – p. 82. Disponível em: https://ses.sp.bvs.br/wp-
content/uploads/2021/08/E_DL-CIB-97_200821.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
 

https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/05/E_DL-CIB-48_030521.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/05/E_DL-CIB-48_030521.pdf
https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.40351
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/04/E_DL-CIB-41_230421.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/04/E_DL-CIB-41_230421.pdf
https://ses.sp.bvs.br/leisref/resource/?id=leisref.act.40351
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f24%2fpag_0028_8b0ea767b8572a10d695377dbec30e17.pdf&pagina=28&data=24/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100028
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f24%2fpag_0028_8b0ea767b8572a10d695377dbec30e17.pdf&pagina=28&data=24/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100028
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f24%2fpag_0028_8b0ea767b8572a10d695377dbec30e17.pdf&pagina=28&data=24/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100028
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2021%2fexecutivo+secao+i%2fjulho%2f24%2fpag_0028_8b0ea767b8572a10d695377dbec30e17.pdf&pagina=28&data=24/07/2021&caderno=Executivo%20I&paginaordenacao=100028
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/vacina/surtos_escolas_10022021_2.pdf
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/vacina/surtos_escolas_10022021_2.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/08/E_R-SS-132_200821.pdf
https://ses.sp.bvs.br/wp-content/uploads/2021/08/E_R-SS-132_200821.pdf


  

82  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (SBMT). Pessoas em todo o mundo geralmente 
são infectadas ao longo da vida com coronavírus humanos 229E, NL63, OC43 e HKU1. 
Matéria Publicada em 11 de abril de 2020. Disponível em: 
https://www.sbmt.org.br/portal/other-human-coronaviruses-close-but-still-so-far/. 
Acesso em: 03 ago. 2021. 
 
Sociedade Brasileira de Pediatria. Nota de Alerta Notificação obrigatória no Ministério da 
Saúde dos casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (SIM-P) 
potencialmente associada à COVID-19 07 de Agosto de 2020. Soc Bras Pediatr [Internet]. 
2020;1–11. Available from: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22682b-
NA_- _NotificacaoObrigatoria_no_MS_dos_SIM-Covid19.pdf. Acessado em: 26 out. 2021. 
 
 
World Health Organization (WHO). Tracking SARS-CoV-2 variants. Disponível em: 
https://www.who.int/en/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/. Acessado em: 25 out. 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sbmt.org.br/portal/other-human-coronaviruses-close-but-still-so-far/
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22682b-NA_-%20_NotificacaoObrigatoria_no_MS_dos_SIM-Covid19.pdf
https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22682b-NA_-%20_NotificacaoObrigatoria_no_MS_dos_SIM-Covid19.pdf


  

83  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

84  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

ANEXO  1 - FICHA DE NOTICAÇÃO e-SUS 
 

 
 
Fonte: eSUS. Atualizada em 20/04/2021. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/wp-
content/uploads/2021/05/Ficha-de-Notificacao-COVID-19-com-Monitoramento-de-Contatos_04_05.pdf 
 
 

 
 

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-de-Notificacao-COVID-19-com-Monitoramento-de-Contatos_04_05.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/05/Ficha-de-Notificacao-COVID-19-com-Monitoramento-de-Contatos_04_05.pdf
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ANEXO 2 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO SIVEP 
 

Fonte: SIVEPGripe. Atualizada em 23/03/2021. Disponível em: http://189.28.128.100/sivep-
gripe/Ficha_SRAG_Hospitalizado_23.03.2021.pdf 

 
 
 

http://189.28.128.100/sivep-gripe/Ficha_SRAG_Hospitalizado_23.03.2021.pdf
http://189.28.128.100/sivep-gripe/Ficha_SRAG_Hospitalizado_23.03.2021.pdf
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ANEXO 3  - FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, PLANILHAS DE ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIO 
MÓDULO SURTO SINAN 
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Os documentos podem ser solicitados à Vigilância Sanitária, através do e-mail: ecd@diadema.sp.gov.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecd@diadema.sp.gov.br
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ANEXO 4 - MATRIZ PARA MONITORAMENTO FORA DO PERÍODO DE 
TRANSMISSIBILIDADE  
 

Os documentos podem ser solicitados à Vigilância Sanitária, através do e-mail: ecd@diadema.sp.gov.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ecd@diadema.sp.gov.br


  

89  

PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O 
ENFRENTAMENTO À COVID-19 

VERSÃO ATUALIZADA EM NOVEMBRO/2021 

 

ANEXO 5 - MATRIZ PARA MONITORAMENTO DENTRO DO PERÍODO DE 
TRANSMISSIBILIDADE 
 

Os documentos podem ser solicitados à Vigilância Sanitária, através do e-mail: ecd@diadema.sp.gov.br  

 
 
 

mailto:ecd@diadema.sp.gov.br
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ANEXO 6  – SCRIPT PARA INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO DE CASOS E CONTATOS 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
Olá, <nome do paciente>. meu nome é <seu nome>, da <vigilância epidemiológica de 
Diadema>, Como vai?  
Recebemos uma notificação que o sr. (a), esteve na unidade XXXX, com suspeita de Coronavírus, 
gostaríamos de obter algumas informações sobre seu estado de saúde.  
QUESTIONAMENTO SOBRE O ESTADO CLÍNICO DO PACIENTE CASO E DOS COMUNICANTES: 
 
➢ PACIENTE CASO É PROFISSIONAL DE SAÚDE? 
➢ QUAIS FORAM OS SINTOMAS?  
 
❖ O senhor (a) está com febre? (Anotar valor conforme planilha) 
❖ Está apresentando tosse? (Citar os sintomas respiratórios que constam na planilha) Outros 
sintomas? 
❖ Teve piora do quadro respiratório (conforme planilha)? Se sim, procurou algum serviço?  
  

➢ PRECISOU PROCURAR ASSISTÊNCIA DE SAÚDE? SE SIM, QUANDO E ONDE?  
➢ HOUVE NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO? 
▪ ONDE FOI A INTERNAÇÃO?  
▪ DATA DA INTERNAÇÃO 
▪ HOUVE TRANSFERÊNCIA? PARA QUAL LOCAL? 
▪ DATA DA ALTA HOSPITALAR OU ÓBITO. 
▪ ENCONTRA-SE COM ALGUMA SEQUELA (COMO P.EX. USO DE OXIGÊNIO)? ESTÁ SENDO 
DEVIDAMENTE ASSISTIDO (PELO CONVÊNIO OU PELO PSF)? 
 

➢ ESTÁ REALIZANDO CORRETAMENTE O ISOLAMENTO? 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES SOBRE ISOLAMENTO: 
❖ Evitar circular em outros ambientes (tentar se isolar em um quarto privativo), usar máscara caso 
tenha que sair do isolamento (quarto privativo)  
❖ Higienizar bem os ambientes com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio (“Cândida”) 
❖ Manter quarto de isolamento bem ventilado.  
❖ Quem for entrar no quarto de isolamento (colocar máscara) e higienizar as mãos antes e depois 
de entrar no quarto.  
❖ Ter contato com o mínimo de pessoas (por exemplo ter apenas 01 cuidador por doente, usando 
máscara e obedecendo os cuidados de higiene) 
➢ QUANTAS PESSOAS MORAM COM VOCÊ?  
 

Anotar nomes de contatos domiciliares, idade, grau de parentesco e possíveis co-morbidades. 
Questionar maiores informações sobre sintomas apresentados, testes realizados pelos 
comunicantes (locais e resultados, caso já possuam) e anotar. Averiguar uma possível piora dos 
sintomas (orientar buscar serviço de saúde) e possíveis internações e/ou óbitos dos comunicantes, 
conforme planilha. 
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➢ EM RELAÇÃO AO SEU VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 
  

Assim que descobriu que estava com suspeita de COVID, o senhor foi afastado imediatamente, que 
providências seu local de trabalho tomou? 

  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES!!!! 

• PERÍODO DE ISOLAMENTO: 14 DIAS A CONTAR DO INÍCIO DOS SINTOMAS (ISOLAMENTO 
DOMICILIAR); 14 DIAS APÓS A ALTA HOSPITALAR (CASO DE INTERNADOS) → PERÍODO QUE 
TODOS DEVEM SEGUIR (RESIDENTES NO MESMO DOMICÍLIO). PORTANTO, É IMPRESCINDÍVEL 
QUE OS COMUNICATES TAMBÉM FIQUEM EM ISOLAMENTO DOMICILIAR, MESMO COM 
PACIENTE INTERNADO. PARA TAL, DEVE SER ORIENTADA A BUSCA DO ATESTADO FAMILIAR 
(PORTARIA 454 DE 20/03/2020 PARÁGRAFO ÚNICO, ART 3º), O QUAL IRÁ ABRANGER TANTO O 
PACIENTE CASO QUANTO OS COMUNICANTES DOMICILIARES, NO SERVIÇO DE SAÚDE ONDE O 
PACIENTE RECEBEU O PRIMEIRO ATENDIMENTO. CASO NECESSÁRIO, PROCURAR A DIRETORIA 
DA UNIDADE; 

• ORIENTAR SEMPRE QUE, AO PERCEBER PIORA DO QUADRO CLÍNICO, PACIENTE DEVE BUSCAR 
SERVIÇO DE SAÚDE; 

• OS RESULTADOS DO RT-PCR: SE REALIZADO EM REDE PÚBLICA, RETIRAR NA UNIDADE DE 
SAÚDE MAIS PRÓXIMA DA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. 

• QUESTIONAR SOBRE OUTROS TIPOS DE EXAMES REALIZADOS PELO PACIENTE (CASO TENHA 
SIDO REALIZADO): SE POSSÍVEL, INFORMAR OS DETALHES COMO LOCAL/LABORATÓRIO E SE 
POSSUI OU NÃO RESULTADO:  ANOTAR NA FICHA 

• O PREENCHIMENTO DO CAMPO DE EVOLUÇÃO DO CASO COMO RECUPERADO 
(ASSINTOMÁTICO OU COM SEQUELAS), ÓBITO OU IGNORADO (SEM SUCESSO CONTATO, P.EX.); 
DEVE SER REALIZADO CRITERIOSAMENTE. 
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ANEXO 7 – FICHA DE MONITORAMENTO DOS CASOS NOTIFICADOS 
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ANEXO 8  – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO PARA ENVIO DE RESULTADO 
LABORATORIAL POR EMAIL E/OU WHATSAPP  
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ANEXO 9 - FICHA DE NOTIFICAÇÃO - SÍNDROME INFLAMATÓRIA MULTISSISTÊMICA 
PEDIÁTRICA (SIM-P) TEMPORALMENTE ASSOCIADA À COVID-19 

  
 
 
 

 
 
 
Fonte: Disponível em: https://is.gd/simpcovid 
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ANEXO 10-  FLUXOGRAMA DE ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHADORES DA PMD 
CONTATANTE OU COM SUSPEITA DE COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

        

        
 

 

 

         

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionário(a) apresenta quadro respiratório 
agudo com um ou mais dos sinais ou 

sintomas: febre, tosse, dor de garganta, 
coriza e falta de ar  

(CASO SUSPEITO e/ou CONFIRMADO DE 
COVID-19) 

Funcionário (a) assintomático (a) teve 
contato com caso suspeito/ confirmado da 

COVID-19 - (CONTATANTE) 

Procurar atendimento médico em 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 

na região do domicílio ou trabalho 
para AVALIAÇÃO MÉDICA e 

afastamento de suas atividades 

laborais 
 

CONTATANTE – 
Atestado fornecido pela UBS, 
conforme declaração do caso 

confirmado/suspeito 

Enviar cópia do Atestado e/ou Relatório 
Médico/RAAT, por e- mail à chefia imediata / Ponte 

de RH do setor  

Ponte de RH deverá encaminhar a documentação (Atestado/ RAAT/ Anexo II) ao 
SESMT (com nome completo do (a) funcionário (a), prontuário e Secretaria) 

O funcionário deve retornar ao trabalho ao final do afastamento definido, 
conforme protocolo de atendimento e/ou conforme avaliação do SESMT 
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ANEXO 11 -  RELATÓRIO DE CONTATANTE DE CASO CONFIRMADO E/OU SUSPEITO DE 
COVID-19 NO AMBIENTE DE TRABALHO   
 

 
Considerando CONTATANTE DE CASO CONFIRMADO DA COVID-19  o trabalhador 

assintomático que teve contato com o caso confirmado da COVID-19 , entre dois dias antes 

e quatorze dias após o início dos sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, 

durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância; 

Considerando CONTATANTE DE CASO SUSPEITO DA COVID-19  o trabalhador 

assintomático que teve contato com caso suspeito da COVID-19 , entre dois dias antes e 

quatorze dias após o início dos sintomas do caso, durante mais de quinze minutos a menos 

de um metro de distância; 

O (a) funcionário (a) _________________________________________, prontuário 

_______________, cargo __________________________________, Secretaria de 

_____________________________, dentro dos critérios estabelecidos pela “Orientação 

Técnica Conjunta das Secretarias de Saúde e Gestão de Pessoas”, foi enquadrado em uma 

das situações abaixo:  

❏ Contatante de caso confirmado da COVID – 19; 

❏ Contatante de caso suspeito da COVID – 19. 

     Devendo procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

referência do seu domicílio ou a UBS de referência do local de trabalho ou a 

unidade de saúde do seu convênio médico para avaliação médica.  

  

Diadema, _____ de ______________ de 202 __. 

  

__________________________________                        ______________________________ 

                 (Chefia)                                                             (Funcionário) 
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ANEXO 12 -  MATERIAL EDUCATIVO AO SETOR REGULADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Os documentos podem ser solicitados à Vigilância Sanitária, através do e-mail: visa@diadema.sp.gov.br  
 

 

mailto:visa@diadema.sp.gov.br
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ANEXO 13 – FUNDAMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 
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ANEXO 14  – DOCUMENTO DE ENCAMINHAMENTO DE SINTOMÁTICOS PARA A REDE 
BÁSICA 
 

FICHA DE ENCAMINHAMENTO CASOS LEVES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

 

UNIDADE ENCAMINHANTE: _______________________________________________ 

NOME_________________________________________________________________ 

DATA NASCIMENTO_____/_____/____          Nº FAA DA URG/EMERG _____________ 

ENDEREÇO _____________________________________________________________ 

CPF ______________________________ 

SINTOMAS: 
(   ) FEBRE                             (   ) DOR DE GARGANTA               (   ) PERDA DE PALADAR    
(   ) TOSSE SECA         (   ) DOR NO CORPO                    (   ) PERDA DE OLFATO  
(   ) CANSAÇO           (   ) DOR DE CABEÇA                   (   ) FALTA DE AR    
(   ) DIARRÉIA               (   ) VÔMITOS 

 
Data de Início dos sintomas:_____/_____/______ 

 

Conduta médica:  Atestado 10 dias, _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

SOLICITO COLETA SWAB 

 MÉDICO SOLICITANTE ____________________________________________________  

CARIMBO E ASSINATURA _________________________________________________ 

DATA: _____/______/_______                                        

 ATENÇÃO: Os atestados para os contatos do paciente serão fornecidos na UBS de 
referência, no dia da coleta do exame.  
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ANEXO 15  – INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS: SITE DA PMD 
http://www.diadema.sp.gov.br/covid-19  
 

 
 
Materiais informativos:  
 

  

 

 
  

 

 

http://www.diadema.sp.gov.br/covid-19
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Materiais informativos feitos em parceria com outras secretarias:  
 

FAIXAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE TRANSPORTES 

Instalação de 100 faixas em pontos de maior circulação de pessoas com mensagens 

sobre os cuidados para prevenir a covid-19 e sobre os cuidados no trânsito;   

 

VIDEOCLIPE EM PARCERIA COM A CULTURA - “Cultura pela Vida” 

iniciativa conta com a participação de nove artistas convidados, que cederam seu talento 

em prol de incentivar o público em geral a se vacinar e continuar mantendo o 

distanciamento social, sempre que possível 

Acesse aqui: https://www.youtube.com/watch?v=CgsoKtBTCsk)  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CgsoKtBTCsk
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AÇÕES SOLIDÁRIAS 

 
Articulação com a Secretaria de Assistência Social e Cidadania para acompanhamento 

das famílias com maior vulnerabilidade (com arrecadação de doações de alimentos (“Sua 
Fome Me Incomoda” e roupas “Aquece Diadema” nos postos de vacinação); 
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AÇÕES FEIRANTES 

 
Articulação com a Secretaria de Segurança Alimentar com realização de inquérito dos 

feirantes e distribuição de máscaras de proteção individual; 
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ANEXO 16  - BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19  DIÁRIOS 
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ANEXO  17 - BOLETINS EPIDEMIOLÓGICOS COVID-19  DIÁRIOS DIVULGADO NAS REDES 

 
 

 

 

Fontes: 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/BOLETIM_COVID- 
19_N%C2%BA_01_DIADEMA.pdf 
 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID- 
19_N.02.pdf  
 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID- 
19%20N.03.pdf 
 
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim%20epidemiol%C3%B3gico%20COVID 

  
 
 
 

http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/BOLETIM_COVID-
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/BOLETIM_COVID-19_N%C2%BA_01_DIADEMA.pdf
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID-19_N.02.pdf
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID-19_N.02.pdf
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID-
http://www.diadema.sp.gov.br/attachments/article/25304/Boletim_epidemiol%C3%B3gico_COVID-19%20N.03.pdf
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ANEXO  17 - FORMULÁRIO / QUESTIONÁRIO AUTOPSIA VERBAL 
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https://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-
doencas/homepage/noticias/orientacoes-paraemissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-
de-covid-19/questionario-autopsia-Verbal/imprima-epreencha-o-documento 
 
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid19/civs/questionario_de_autopsia_ver
bal_-_ses-sp_v-d_2020_07_02_2.pdf 

 

https://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/noticias/orientacoes-paraemissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-de-covid-19/questionario-autopsia-Verbal/imprima-epreencha-o-documento
https://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/noticias/orientacoes-paraemissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-de-covid-19/questionario-autopsia-Verbal/imprima-epreencha-o-documento
https://www.saude.sp.gov.br/coordenadoria-de-controle-de-doencas/homepage/noticias/orientacoes-paraemissao-de-declaracao-de-obito-frente-a-pandemia-de-covid-19/questionario-autopsia-Verbal/imprima-epreencha-o-documento
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid19/civs/questionario_de_autopsia_verbal_-_ses-sp_v-d_2020_07_02_2.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid19/civs/questionario_de_autopsia_verbal_-_ses-sp_v-d_2020_07_02_2.pdf

