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NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCOV) 

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Nº 01, 30 DE JANEIRO DE 2020 

Diante da emergência por doença respiratória causada pelo agente novo 

coronavírus (2019-nCoV) com  concentração de casos detectados na China 

e considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde 

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

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

Centro de Informações Estratégicas em Saúde em Vigilância em Saúde de 

Salvador (CIEVS SSA) orienta os profissionais de saúde através do boletim 

epidemiológico novo coronavírus (2019-nCOV) que estará sendo atuali-

zado conforme recomendações da OMS/MS e das possíveis mudanças 

possíveis do cenário epidemiológico . 
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Cenário Epidemiológico 

 Em 30 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde de-

clarou  o surto do Coronavírus (2019-nCOV) uma emergência em 

Saúde Pública de interesse internacional seguindo o Regula-

mento Sanitário Internacional -2005.  

 Até o dia 30 de Janeiro de 2020 foram notificados 12.167 casos 

suspeitos na China destes 7.711 foram confirmados, 1.370 apre-

sentaram sinais de gravidade e ocorreram 170 óbitos.  

 Até o mesmo período acima, 18 outros países (excluindo a China) 

notificaram 82 casos confirmados, 01 caso com sinais de gravida-

de e não houve óbitos.  

 No Brasil, até 31 de Janeiro 22 casos atenderam aos critérios de 

notificação de caso suspeito, destes 09 foram descartados, 13 per-

manecem suspeitos. Não há casos confirmados e óbitos.  

 Os Estados que permanecem com o registro de casos suspeitos 

foram: São Paulo (7), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (1), 

Paraná (1), Minas Gerais (1), Ceará (1). 

 Na Bahia, até o momento não há registro de casos suspeitos.   

 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 ca-

pazes de causar doença nos  

homens e nos animais, poden-

do ocasionar transmissão pes-

soa-a-pessoa, a exemplo da 

Síndrome Respiratória Aguda  

(SARS) e Síndrome Respira-

tória 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 forma de 

transmissão 

 Medidas de precaução e ado-

ção dos protocolos para vírus 

de transmissão respiratória 

são recomendadas 

 Créditos: Kateryna Kon Shutterstock 

 Figura 1. 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.  No entanto, ainda 

não está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para caracteri-

zação da doença.  

 O período de transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o iní-

cio dos sintomas. No entanto, dados preliminares do 2019-nCoV sugerem que a transmissão possa ocorrer, 

mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas e o período médio de incubação da infecção por coronaví-

rus é de 5 dias, no entanto o intervalo pode chegar até 16 dias.  

 Quanto ao tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) até o momento não há me-

dicamento específico, no entanto, medidas de suporte devem ser implementadas.  
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Características clínicas, tratamento e prevenção 

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

 Critérios clínicos                                                               Critérios epidemiológicos 

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respi-
rar, batimento das asas nasais entre outros)  

e 
Histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com 
a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou 
sintomas  

Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respi-
rar, batimento das asas nasais entre outros)  

e 
Histórico de contato próximo de caso2 suspeito para o coronavírus 
(2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 
sinais ou sintomas  

Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respi-
rar, batimento das asas nasais entre outros)  

e 
Contato próximo de caso2 confirmado de coronavírus (2019-nCoV) 
em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 
sinais ou sintomas  

*Até dia 30/01/2020, a única área com transmissão local é China. As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas 
no site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 
¹ Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algu-
mas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a 
decisão deve ser registrada na ficha de notificação.  
2 Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros 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 médica ou, ainda, nos 
casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.  

Quadro 2. USO DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO 

Definição de caso                                                                                    Ficha de notificação/ Sistema de informação            

Caso que não atendem a definição de caso suspeito 2019-n-
CoV no entanto atende a definição de caso de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave1 

 

Ficha do Síndrome Respiratória Aguda Grave– SIVEP 
GRIPE 
http://189.28.128.100/sivep-gripe/
Ficha_SRAG_hospital.pdf 

Caso que apresentou Sintomas Gripais  E os Critérios Epide-
miológicos específicos de  2019-n-CoV descritos acima 

    
Ficha de notificação para casos suspeitos de 2019-nCoV 
http://bit.ly/2019-ncov  

Caso que apresentou Síndrome Respiratória Aguda Grave E 
atende um dos critérios Epidemiológicos de caso suspeito de 
2019-n-CoV  

 
Ficha do Síndrome Respiratória Aguda Grave– SIVEP 
GRIPE                                        E 
Ficha de notificação para casos suspeitos de 2019-nCoV   

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de 
garganta e que apresente dispneia ou saturação de O2 < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente 
de internação.  

http://189.28.128.100/sivep-gripe/Ficha_SRAG_hospital.pdf
http://189.28.128.100/sivep-gripe/Ficha_SRAG_hospital.pdf
http://bit.ly/2019-ncov


 A notificação deve ser  imediata (em até 24 horas de acordo com Lista de Doenças de Notificação Compulsó-

ria publicada na Por tar ia de Consolidação Nº 4, de 28 de setembro de 2017 

  A notificação de casos suspeitos de residentes do município de Salvador devem ser 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).  

 O CIEVS-SSA dispõe dos seguintes contatos telefônicos para maiores informações: (71) 3202-1721/1722 

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

Resposta CIEVS SSA 
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Medidas de Prevenção e Controle   

 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 por-

tos, aeroportos e fronteiras sobre a detecção de casos suspeitos e a utilização de equipamento de proteção individu-

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

cedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais.  

 As principais formas de prevenção encontram-se ilustradas na figura 2. 
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Diagnóstico Laboratorial 
 Proceder a coleta de amostra de secreção da nasofaringe (SNF) seguindo o mesmo protocolo de coleta dos 

casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave.  

 Coletar duas amostras da secreção de nasofaringe e encaminhá-las para o Lacen-Bahia juntamente com a Fi-

cha de notificação para casos suspeitos de 2019-nCoV. 

 A coleta deve ser feita, preferencialmente, até o 3º dia de início de sintomas, no entanto, em se tratando de um 

novo vírus pode ser estendido até o 7° dia. 

 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. 

 No dia 30 de Janeiro de 2020 ocorreu a 107ª Reunião do Comitê Municipal de Monitoramento e Resposta 

aos eventos de Saúde Pública  de Salvador com o tema novo Coronavírus. Como principal  encaminhamento 

foi instituída uma comissão para elaboração do Plano de Contingência de Salvador para o 2019 n-CoV.   

mailto:notificasalvador@gmail.com
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200130-sitrep-10-ncov.pdf?sfvrsn=d0b2e480_2
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-epidemiologico-SVS-28jan20.pdf
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/janeiro/28/Boletim-epidemiologico-SVS-28jan20.pdf
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Figura 1. Medidas de detecção, resposta e prevenção frente ao novo corona 
                          Elaborado por: ASCOM/SMS 


