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NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCOV) 

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Salvador-CIEVS SSA 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: Introdução 

Nº 01, 24 DE JANEIRO DE 2020. 

Diante da emergência por doença respiratória causada pelo agente novo co-

ronavírus (2019-nCoV) com  concentração de casos detectados na cidade de Wu-

han, na China e considerando as recomendações da Organização Mundial de Saú-

de (OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria Municipal de Saúde de 

Salvador através da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVIS) e o Centro de Infor-

mações Estratégicas em Saúde em Vigilância em Saúde de Salvador (CIEVS SSA) 

orienta os profissionais de saúde através do boletim epidemiológico novo corona-

vírus (2019-nCOV) que estará sendo atualizado conforme recomendações da 

OMS/MS e das possíveis mudanças possíveis do cenário epidemiológico . 
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Cenário Epidemiológico 

 Desde 31 de dezembro de 2019  (início de casos por uma pneumonia 

desconhecida) a 23 de janeiro de 2020 foram confirmados laboratorial-

mente 571 casos pelo Novo coronavírus (2019-nCoV) e 17 óbitos.1 

 Até o momento a transmissão do Novo coronavírus (2019-nCoV) concen-

tra-se na cidade de Wuhan (64% casos), capital da província chinesa Hu-

bei. A província Guangdong vem registrando também casos (N=26).  

 Os casos notificados em outras regiões do mundo, são casos importados 

de pessoas que estiveram nessas províncias e/ou em contato com pesso-

as infectadas pelo vírus. 

 As demais áreas que registraram casos além da China foram até o mo-
mento: Tailândia, Japão, Eua e Coreia do Sul (figura 2)1. 

  Apesar do elevado número de casos, da ocorrência de óbitos registrados  

e do surgimento de casos em outras áreas do mundo além da China e de 

seus territórios, de acordo com a Organização Pan Americana de Saúde 

(OPAS) e OMS não há por enquanto evidências que sugiram que a trans-

missão de pessoa para pessoa ocorra facilmente. 

  No Brasil não há no momento nenhum caso suspeito de pessoas infecta-

das pelo Novo coronavírus (2019-nCoV) e os casos notificados não preen-

chem os critérios de casos suspeito 

 A Organização Mundial de Saúde está avaliando o risco e se constatado, 

será decretada Emergência de Saúde Pública de Importância Internacio-

nal (ESPII) 

 O novo coronavírus (2019-nCOV) 

é uma nova cepa do coronavírus 

e possui forte similaridade (85%) 

com o corona vírus associado a 

SARS (SARS-Cov) 

 Os coronavírus são vírus capazes 

de causar doença nos  homens e 

nos animais, podendo ocasionar 

transmissão pessoa-a-pessoa, a 

exemplo da Síndrome Respirató-

ria Aguda  (SARS) e Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio 

(MERS)   

 A transmissão pessoa-a-pessoa 

do 2019 n-COV já foi confirmada, 

porém maiores investigações 

estão sendo desencadeadas para 

melhor entendimento dessa for-

ma de transmissão 

 Medidas de precaução e adoção 

dos protocolos para vírus de 

transmissão respiratória são re-

comendadas 

 (Roger Harris/Science Photo Library/Getty Images  

       Figura 1. estrutura do coronavírus 



Notificação de casos suspeitos 
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Os pacientes confirmados com infecção pelo 2019-nCoV tem apresentado sintomas leves gripais a graves complicações 
respiratórias, sendo os principais: febre, tosse e dificuldade de respirar.  Baseado nos casos da Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio (MERS) sugere-se que os pacientes infectados pelo 2019-nCOV possam apresentar sintomas de 02 a 14 
dias após a exposição.2  O tempo de isolamento do paciente deve ser enquanto persistir os sintomas e não há tratamen-
to específico.   

Os principais formas de prevenção encontram-se ilustradas na figura 3. 
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Características clínicas, tratamento e prevenção 

 Os profissionais de saúde devem estar atentos a ocorrência aos pacientes com sinais e sintomas gripais 

que atendam a definição de caso suspeito para coronavírus (2019-nCoV) (Quadro 1) 

Quadro 1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO PARA O NOVO CORONAVÍRUS (2019-COV) 

 Critérios clínicos                                                               Critérios epidemiológicos 

Febre¹ e sintomas respiratórios 
(por exemplo, tosse e 
dificuldade para respirar) 

e 

Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, histórico de via-
gem a área com transmissão local* ou  
Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato 
próximo² com caso suspeito para 2019-nCoV 

Febre¹ ou sintomas respiratórios 
(por exemplo, tosse e 
dificuldade para respirar) 

   e 
Nos últimos 14 dias, tenha tido contato próximo² com caso confir-
mado em laboratório para 2019-nCoV 

*Até a data 21/01/2020, a única área com transmissão local é a cidade de Wuhan. As áreas com transmissão local serão atualiza-
das e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 
¹Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em 
algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consi-
deração. 
²Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente com suspeita de caso por novo 
coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção 
individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência 

 As síndromes respiratórias graves associadas ao coronavírus e/ou os eventos de saúde pública que constituam uma 

ameaça à saúde pública compõem a Lista de Doenças de Notificação Compulsória publicada na Portaria de Consoli-

dação Nº 4, de 28 de setembro de 2017, sendo classificada entre as doenças de notificação imediata (em até 24 

horas).  
 

 A notificação de casos suspeitos de residentes do município de Salvador devem ser imediatamente comunicadas ao 

Centro de Informações Estratégicas em Saúde  de Salvador (CIEVS SSA), e-mail: notificasalvador@gmail.com  e ao 

Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS) pelo telefone (0800 644 6645) ou e-

mail (notifica@saude.gov. br).  

 As informações devem ser inseridas na ficha de notificação (http://bit.ly/2019-ncov) e a CID10 que deverá ser utili-

zada é a: B34.2 – Infecção por coronavírus de localização não especificada. 

 O CIEVS SSA dispõe dos seguintes contatos telefônicos para maiores informações, :  (71) 32021721/1722   

             Plantão 24 horas (feriados e finais de semana): (71) 99982.0841 

Resposta CIEVS SSA 

 O CIEVS SSA está acompanhando a situação do 2019 n-COV em conjunto com o CIEVS Bahia e CIEVS Nacional e 

monitorando o surgimento de possíveis casos no Brasil. 

 O CIEVS SSA vem fortalecendo a articulação com as áreas da vigilância em saúde, com a assistência  à saúde, 

laboratórios, Núcleos de Epidemiologia das Unidades de Pronto Atendimento, Núcleos Hospitalares de Epidemi-

ologia, CCIHs,  e ANVISA.   

mailto:notificasalvador@gmail.com
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Figura 2. Distribuição de casos de 2019 n-COV 31 de dezembro 2019 a 23 de janeiro de 2020 

Medidas de Controle 
 O Governo Chinês vem adotando medidas de controle restringindo a circulação de pessoas para a província de 

Wuhan . Todos os meios de transporte  de acesso  a o local foram cancelados.   

 Aos viajantes, recomenda-se  que não se desloquem para o local até que a situação do surto seja controlada 

 No Brasil, a  Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está orientando as equipes que trabalham em portos, 

aeroportos e fronteiras sobre a detecção de casos suspeitos e a utilização de equipamento de proteção individual 

(EPI), conforme descrito nos protocolos da Agência em eventos de saúde pública. e foram intensificados os proce-

dimentos de limpeza e desinfecção nos terminais.       
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Figura 3. Medidas de detecção, resposta e prevenção frente ao novo corona vírus (2019-nCOV) 

                          Elaborado por: Gabriele Luz 


