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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Nº 03, 14 DE FEVEREIRO DE 2020 

Diante da emergência por doença respiratória atualmente denominada 

COVID-19 causada pelo agente novo coronavírus (SARS-CoV-19) com  

concentração de casos detectados na China e considerando as recomenda-

ções da Organização Mundial de Saúde (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 Informações Estratégicas em 

Saúde em Vigilância em Saúde de Salvador (CIEVS SSA) orienta os pro-

fissionais de saúde através de boletins epidemiológicos (disponíveis em: 

www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br) que estarão sendo atualizados conforme 

recomendações da OMS/MS e das possíveis mudanças possíveis do cenário 

epidemiológico . 
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Cenário Epidemiológico 

 Em 31 de Janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde decla-

rou  o surto do novo Coronavírus uma Emergência em Saúde Públi-

ca de Importância Internacional  (ESPII) seguindo o Regula-

mento Sanitário Internacional (RSI, 2005)   
 

 Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decor rência da 

infecção humana pelo novo Coronavírus , por meio da Portaria MS n° 188, 

e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011 

 

 Até 14 de Fevereiro de 2020 foram notificados no mundo, 49.053 casos 

confirmados. Destes, 48.548 foram na China (99%), dos quais 1.381 óbitos 

(taxa de letalidade: 2,4%) 

 

 Até o mesmo período acima, 24 outros países notificaram 441 casos con-

firmados e 02 óbitos: Filipinas (1) e Japão (1) 

  

 O Brasil não possui casos confirmados. Em 14/02/2020 registrou apenas  

03 casos suspeitos nos Estados de São Paulo (2) e Rio Grande do Sul (1) 

 

 Diariamente, o Ministério da Saúde está atualizando os dados  através do 

endereço: http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/  

 O novo coronavírus (SARS-

CoV-2) é uma nova cepa do 

coronavírus e atualmente a 

OMS denominou a doença 

como COVID-19. 

 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 SARS-CoV-2 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: Getty images 

 Figura 1. Coronavírus 

http://www.cievs.saude.salvador.ba.gov.br/
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


Notificação de casos suspeitos 
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Quadro 1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO PARA COVID-19 

 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 
(SARS-CoV-2), 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 (SARS-CoV-2) 
em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 
sinais ou sintomas  

*Até dia 12/02/2020, a única área com transmissão local é China. As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibili-
zadas no site do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona. 
¹ Febre pode não estar presente em alguns casos como crianças até 5 anos, idosos, imunossuprimidos ou algumas situações com uso de  
medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão registrada na ficha de notifi-
cação.  
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 atende a definição de caso suspeito COVID–19 
mas atende a definição de caso de Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG)1 

 

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

Caso que apresenta Sintomas Gripais  E os Critérios Epidemi-
ológicos específicos de COVID-19 descritos no quadro 1 

    
Ficha de notificação para casos suspeitos de COVID-19 
http://bit.ly/2019-ncov   

Caso que apresenta Síndrome Respiratória Aguda Grave E 
atende um dos critérios Epidemiológicos de caso suspeito de 
COVID-19  

 
Ficha do Síndrome Respiratória Aguda Grave– SIVEP 
GRIPE                                        E 
Ficha de notificação para casos suspeitos de COVID-19  

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.  

 A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponí-

vel, em até 24 horas a partir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito 

 Notificar ao CIEVS SSA (notificasalvador@gmail.com). Telefones para dúvidas: (71) 3202.1721/1722. Plantão: 
(feriados e finais de semana): (71) 9 9982.0841 e no formulário: http://bit.ly/2019-ncov   

 

 O Ministério da Saúde inseriu campos/variáveis na ficha de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) Hospitali-
zado. Esta evolução já se encontra disponível no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe 
(SIVEP-Gripe). 

  
Os novos campos/variáveis são: 
  
26. Paciente possui histórico de viagem internacional até 14 dias antes do início dos sintomas?  1-Sim 2-Não 9-Ignorado. 
CAMPO OBRIGATÓRIO. 
27. Se sim: Qual país? ______ CAMPO OBRIGATÓRIO. 
28. Em qual local? ___________________ (ex: cidade, estado, província e outros) Campo Essencial 
29. Data da viagem: __|__|___ (Ex. 03/01/2019). CAMPO OBRIGATÓRIO. 

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
http://bit.ly/2019-ncov


 Pacientes confirmados com infecção pelo SARS-CoV-2 tem apresentado sintomas leves gripais a graves 

complicações respiratórias, necessitando de mais estudos e tempo para caracterização desse espectro.  

 Os principais sinais e sintomas apresentados são: febre, tosse e dificuldade de respirar.    
 

 Período de transmissibilidade:  Média de 7 dias após o início dos sintomas. A transmissão pode ocorrer, mes-

mo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

 Período médio de incubação: 5 dias, podendo chegar  até 12 dias.   

 Não há tratamento específico, no entanto, medidas de suporte devem ser implementadas  

 O Ministério da Saúde publicou o Protocolo de Manejo Clínico para o COVID-19 disponível no Link:  

            https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf  
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Evento de Massa: Carnaval de Salvador 

 No período de 21 a 25 de fevereiro de 2020, o município de Salvador estará sediando o carnaval com perspecti-

va de atrair cerca de 800.000 turistas.  

 Serão instalados 11 postos médicos de atendimentos (PMA) distribuídos nos 04 circuitos carnavalescos (Mestre 

Bimba, Dôdo, Osmar e Batatinha), com capacidade para atendimento das urgências médicas, compostos por 

equipe multidisciplinar, dimensionada para as diversas áreas da festa. 

 O caso suspeito de COVID-19 identificado no PMA será mantido em medidas de precaução padrão, referencia-

do para uma Unidade de Saúde e transferido numa ambulância do SAMU com todos os cuidados (figura 1).  

 Os casos suspeitos de COVID-19 atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento devem seguir o fluxograma 

descrito na figura 2. 
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Diagnóstico Laboratorial 

 Coletar uma amostra da secreção de nasofaringe e encaminhá-la para o Lacen-Bahia juntamente com a Ficha 

de notificação para casos suspeitos de COVID-19.  

 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. 

Características clínicas e tratamento  

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/11/protocolo-manejo-coronavirus.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/Boletim-epidemiologico-COEcorona-SVS-13fev20.pdf
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                                                                              Elaborado por: Cristiane W. Cardoso e Adielma  Nizarala 

Figura 1. Fluxo de Atendimento do caso suspeito por infecção respiratória nos Postos Médicos Avançados 

(PMA) do carnaval de Salvador, 2020 vírus (SARS-CoV-2) 



 

Isolamento:  Caso suspeito  - 14 dias a partir do inicio dos sintomas 

                        Contato do caso suspeito ou confirmado - 14 dias a partir do dia que teve contato com o caso 


