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1. INTRODUÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório nacional da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) na China foi informado sobre casos de pneumonia de etiologia 

desconhecida detectada na cidade de Wuhan, província de Hubei. Em 9 de janeiro 

de 2020, houve a divulgação da detecção de um novo coronavírus (recentemente 

renomeado pela OMS como SARS-CoV-2) em um paciente hospitalizado com 

pneumonia em Wuhan. Desde então, casos da doença têm sido registrados em 

outras cidades da China e em outros países. 

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) em decorrência do surto global do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2).  Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde 

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), por meio da 

Portaria MS n° 188, e conforme Decreto n° 7.616, de 17 de novembro de 2011. A 

Portaria MS n° 188 também estabeleceu o Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública (COE-COVID-19) como mecanismo nacional da gestão 

coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional, ficando sob 

responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) a gestão do COE-

COVID-19. Em 29 de janeiro de 2019, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado 

de São Paulo (SES-SP) também instituiu, por meio da Resolução SS nº 13, o Centro 

de Operações de Emergências em Saúde Pública Estadual (COE-SP), coordenado 

pela Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde 

(CCD/SES-SP). 

Diante da necessidade de monitoramento e adoção de medidas de enfrentamento 

do COVID-19, a Secretaria Municipal de Saúde de Catanduva/SP, por meio da 

Resolução SMS nº 03, de 17 de março de 2020, designou o Comitê de 

Enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 

Nacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19) e institui o presente Plano de 

Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 
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2. CORONAVÍRUS 

Os coronavírus são vírus presentes em animais, incluindo camelos, gatos e 

morcegos e, alguns deles, em humanos, e podem causar desde resfriado comum 

até doenças mais graves, tais como Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) 

e Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). O SARS-CoV-2 é um novo 

coronavírus que ainda não havia sido identificado em humanos. 

O quadro clínico da Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2 não está descrito 

completamente, e ainda não está bem estabelecido seu padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade, assim como sua disseminação entre 

pessoas. Os sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição. Até o 

momento, não há informação suficiente e fundamentada sobre o período de 

transmissibilidade. A suscetibilidade é geral. O espectro clínico da infecção por 

coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma 

pneumonia grave. Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente 

respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. O 

quadro clínico inicial da doença é a síndrome gripal, sendo recomendada a 

investigação de histórico de viagem ao exterior. 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas 

causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos 

e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, 

rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. 

Relatos preliminares quanto às complicações observadas nos 44 pacientes iniciais 

com pneumonia foram síndrome respiratória aguda grave – SRAG (29%), lesão 

cardíaca aguda (12%) e infecção secundária (10%). 13 pacientes (32%) foram 

admitidos em uma UTI e 6 morreram (15%). Estudos mais recentes corroboram com 

esses achados. 

O diagnóstico laboratorial é realizado com a coleta da secreção da nasofaringe 

(SNF) e orofaringe (SOF). Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em 

processos pandêmicos, esta coleta pode ser realizada até o 7° dia do início dos 

sintomas (mas, preferencialmente, do 3º ao 5º dia). O diagnóstico laboratorial 

específico para coronavírus inclui as seguintes técnicas: detecção do genoma viral 

por meio das técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total 
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do genoma viral. No Brasil, os Centros de Referência para o vírus influenza (NIC, do 

inglês Nacional Influenza Center) farão o RT-PCR em tempo real e o 

sequenciamento, em parceria com laboratórios da rede do Ministério da Saúde. Até 

o momento, não há medicamento específico para o tratamento da Doença 

Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2. 
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3. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a doença 

pelo coronavírus 2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus 

está circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos 

oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Deste modo, principalmente no 

hemisfério sul, onde está o Brasil, os países devem se preparar para o 

outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos. Nos meses de outono 

(20/03 a 20/06) e inverno (21/06 a 20/09), há uma circulação importante dos vírus 

respiratórios (a exemplo da influenza). Esses vírus causam pneumonias, otites, 

sinusites e meningites. Apesar de ocorrer em todas as estações do ano, é nesse 

período que há maior frequência dessas doenças, quando as pessoas ficam mais 

concentradas nos espaços e com menor ventilação. A doença pelo coronavírus não 

é diferente, ela também é uma doença respiratória e todos devem se prevenir. Os 

gestores devem adotar medidas oportunas que favoreçam a prevenção e preservem 

a capacidade do serviço de saúde. Nesse período, com o aumento do número de 

pacientes com sintomas respiratórios, é importante que os casos mais leves sejam 

atendidos nas Unidades Básicas de Saúde, medida que irá prevenir o contato de 

casos entre pessoas em um ambiente hospitalar. Aqueles que possuam planos de 

saúde devem preferir os consultórios médicos. Com o reconhecimento pela OMS 

desse evento como uma pandemia, o Ministério da Saúde atualizou as definições 

operacionais para contemplar as viagens internacionais e nacionais. Foram definidos 

novos conceitos para transmissão do coronavírus no Brasil. As medidas não 

farmacológicas, ou seja, aquelas que visam reduzir a possibilidade de transmissão 

do vírus sem o uso de medicamentos específicos, foram ampliadas. 
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4. DEFINIÇÕES 

4.1. Casos Suspeitos 

 Definição 1 – Síndrome Gripal (SG) 

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

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

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

Observações: 

Em crianças: Além dos itens anteriores, considera-se também obstrução nasal, na 

ausência de outro diagnóstico específico. 

Em idosos: Deve-se considerar também 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. 

 Definição 2 – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão 

persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 

coloração azulada dos lábios ou rosto. 

Observações: 

Em crianças: Além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de 

SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização. 

4.2. Casos confirmados de COVID-19 

 POR CRITÉRIO CLÍNICO 

Caso de SG ou SRAG com confirmação clínica associado à anosmia 

(disfunção olfativa) OU ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa 

pregressa. 

 POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 

Caso de SG ou SRAG com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 14 

dias anteriores ao aparecimento dos sinais e sintomas com caso confirmado 

para COVID-19. 
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 POR 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: 

o OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem 

consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 

o OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia 

arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis 

("pavimentação"), OU 

o SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em 

organização (observados posteriormente na doença). 

Observação: Segundo o Colégio Brasileiro de Radiologia, quando houver 

indicação de tomografia, o protocolo é de uma Tomografia Computadorizada 

de Alta Resolução (TCAR), se possível com protocolo de baixa dose. O uso 

de meio de contraste endovenoso, em geral, não está indicado, sendo 

reservado para situações específicas a serem determinadas pelo radiologista. 

 POR CRITÉRIO LABORATORIAL 

Caso de SG ou SRAG com teste de: 

o BIOLOGIA MOLECULAR: Resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-

2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

o IMUNOLÓGICO: Resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* 

realizado pelos seguintes métodos: 

 Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

– ELISA); 

 Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos; 

 Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA). 

o PESQUISA DE ANTÍGENO: Resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 

pelo método de Imunocromatografia para detecção de antígeno. 

Observação: *Considerar o resultado IgG reagente como critério laboratorial 

confirmatório somente em indivíduos sem diagnóstico laboratorial anterior 

para COVID-19. 
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 POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO ASSINTOMÁTICO 

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 

o BIOLOGIA MOLECULAR: Resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-

2 realizado pelo método RT-PCR em tempo real. 

o IMUNOLÓGICO: Resultado REAGENTE para IgM e/ou IgA realizado 

pelos seguintes métodos: 

 Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

– ELISA); 

 Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos. 

4.3. Caso de SG ou SRAG não especificada 

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

agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar amostra clínica para 

diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar por critério clínico-

epidemiológico, clínico-imagem ou clínico. 

4.4. Caso de SG descartado para COVID-19 

Caso de SG para o qual houve identificação de outro agente etiológico, confirmada 

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

OU confirmação por causa não infecciosa, atestada pelo médico responsável. 

Observações: 

 Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 isoladamente não é 

suficiente para descartar um caso para COVID-19. 

 O registro de casos descartados de SG para COVID-19 deve ser feito no e-

SUS notifica. 
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5. PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL 

O Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

COVID-19 do Município de Catanduva/SP foi formulado seguindo 3 eixos: 

 Vigilância em Saúde; 

 Assistência à Saúde; e 

 Comunicação em Saúde. 

5.1. Eixo 1 - Vigilância em Saúde 

No eixo Vigilância em Saúde, as ações de contingência tem o principal objetivo de 

orientar a Rede de Serviços de Atenção à Saúde do SUS para atuação na 

identificação, notificação, investigação e manejo oportuno de casos suspeitos de 

Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2, de modo a evitar e/ou mitigar os 

riscos de transmissão sustentada no território municipal. 

A Vigilância em Saúde do Município de Catanduva, por meio das Vigilâncias 

Epidemiológica e Sanitária, atua de forma a atualizar periodicamente os profissionais 

do SUS e da Rede Privada com base nas evidências técnicas e científicas com o 

objetivo de evitar a transmissão do vírus, bem como orientando quanto às condutas 

frente aos diferentes cenários epidemiológicos. 

Atribuições: 

 Disseminar orientações sobre notificação e investigação de casos 

potencialmente suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2; 

 Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 

aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de 

saúde; 

 Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a 

situação epidemiológica da Infecção Humana pelo SARS-CoV-2 para a Rede 

de Atenção à Saúde; 

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado 

da Saúde; 
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 Intensificar monitoramento de boas práticas laboratoriais nos procedimentos 

de coleta, armazenamento e transporte de amostras biológicas de casos 

suspeitos de coronavírus; 

 Acompanhar a situação epidemiológica e divulgar Boletins Epidemiológicos 

produzidos pela SMS/SVS/MS; 

 Apoiar a rede municipal de assistência e rede hospitalar na investigação 

oportuna dos casos graves e óbitos sempre que necessário; 

 Garantir a realização de testagem para a população sintomática e 

assintomática conforme estratégia de testagem da Secretaria Municipal de 

Saúde, seguindo o previsto em Notas Técnicas e demais instrumentos 

publicados. 

5.2. Eixo 2 - Assistência à Saúde 

Organizar a rede de atenção para casos suspeitos e/ou confirmados de doença 

respiratória pelo SARS-CoV-2 é de suma importância. 

Considerando que a via de transmissão pessoa a pessoa do SARS-CoV-2 ocorre 

por meio de gotículas e contato, os casos suspeitos com clínica leve e moderada 

podem ser atendidos na Atenção Básica e somente os casos com maior gravidade 

que necessitem de internação hospitalar serão referenciados para estabelecimentos 

de saúde especializados. 

O Município de Catanduva possui uma rede hospitalar estruturada, contando com 

leitos hospitalares com quartos individuais para isolamento dos pacientes, além de 

leitos de UTI. A rede hospitalar do Estado de São Paulo também está estruturada 

para atender às demandas de uma emergência em saúde pública, como já ocorreu 

em outras oportunidades como a epidemia de influenza A (H1N1). Por meio da 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS), responsável pela 

distribuição adequada dos pacientes para as vagas de atendimento na área 

hospitalar, também será possível referenciar os pacientes do município a outras 

unidades hospitalares, se necessário. 

A necessidade de internação hospitalar terá como base a avaliação clínico-

epidemiológica, levando-se em consideração os fatores que possam representar 

risco ao paciente e a seus contatos domiciliares. 
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Fluxo de Atendimento na Atenção Básica 

Grande parte dos pacientes com Síndromes Gripais e casos suspeitos de COVID-19 

chegarão às UBS como porta de entrada. Por isso, o primeiro passo na cascata de 

manejo do COVID-19 é a identificação de casos suspeitos de Síndrome Gripal. 

Sugerimos que esta identificação precoce seja realizada na recepção da Unidade 

Básica de Saúde seguindo o Fast-Track para Síndrome Gripal 

Após a identificação precoce na recepção da Unidade Básica de Saúde de todos os 

casos suspeitos de Síndrome Gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos os 

pacientes logo após reconhecimento pelo profissional responsável por receber os 

pacientes e realizar o primeiro passo do Fast-Track, enquanto aguardam o atendimento 

da enfermagem e do médico. Preferencialmente, em Unidades de Saúde onde isso é 

possível, a pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala 

específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta 

fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na 

UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com 

Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais rápido possível, conforme Fast-

track de atendimento para Síndrome Gripal e/ou suspeita de COVID-19. 

Após acolhimento/triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com 

enfermeiro e médico, de acordo com processo de trabalho local. É imprescindível a 

realização de consulta médica a fim de estratificar a gravidade por meio de anamnese e 

exame físico. 

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos da COVID-19 deve se dar em 

consulta médica da seguinte forma: A. Síndrome Gripal (SG). Aqueles que podem 

ser acompanhados completamente no âmbito da APS/ESF devido à menor 

gravidade do caso; e B. Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Aqueles que 

se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam de 

estabilização na UBS e encaminhamento a Centro de Referência/Urgência/Hospitais 

para observação 24 horas ou intervenções que exijam maior densidade tecnológica. 

As informações foram baseadas no Protocolo de Manejo Clínico do Novo 

Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, Ministério da Saúde, Março 

2020. Para acesso aos demais fluxogramas, manejo terapêutico e demais 

recomendações, acessar o Protocolo na íntegra. 
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Fluxo de Atendimento em Unidade de Pronto Atendimento 

Como forma de operacionalizar a assistência, os atendimentos deverão ser alocados 

em estruturas provisórias (tendas, contêineres) bem como em espaços destinados 

para essa finalidade dentro da própria unidade, garantindo a segurança sanitária 

nesse período. A circulação de pacientes e profissionais deverá ser minimizada, 

necessitando de uma equipe assistencial exclusiva (médico, enfermeiro e técnico de 

enfermagem) para o paciente sintomático respiratório, de modo a reduzir os 

possíveis riscos de infecção cruzada com os demais pacientes do serviço.  

De acordo com o Grupo Brasileiro de Classificação de Risco, o método da 

classificação de risco clínico permanecerá inalterado para a COVID-19, uma vez que 

o Protocolo de Manchester visa avaliar o tempo de segurança da espera do paciente 

pelo primeiro atendimento médico. 

Fluxo de Atendimento em Âmbito Hospitalar 

Casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos 

serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de 

Atenção à Saúde municipal. O encaminhamento será de responsabilidade da equipe 

da atenção primária ou UPA 24 horas, onde ocorreu a classificação do caso, 

devendo ser articulado com a Rede Hospitalar a necessidade de recepcionamento 

do paciente, garantindo transporte sanitário adequado.  

É necessário avaliação de cada caso, considerando também se o ambiente 

residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precaução 

recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo atendimento. A presença de 

qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização imediata do 

paciente. 

Atribuições: 

 Disponibilizar e divulgar informações sobre o coronavírus e temas 

relacionados para orientação dos profissionais e serviços de saúde; 

 Orientar a Atenção Básica, UPA 24 Horas e Rede Hospitalar sobre o manejo 

clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de infecção 

humana pelo SARS-CoV-2; 

 Desenvolver capacitações e reuniões técnicas para os profissionais de saúde 

quanto ao acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e 

desinfecção de superfícies, higienização das mãos; 
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 Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera por 

atendimento para usuários com sintomas respiratórios para a Rede Municipal 

de Saúde; 

 Desenvolver fluxogramas/protocolos de transporte de usuários com sintomas 

respiratórios em atendimento na Rede Municipal de Saúde; 

 Desenvolver treinamento para profissionais da Rede Municipal de Saúde 

sobre a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

 Prever e prover a quantidade necessária de EPIs adequados para o manejo 

clínico do paciente suspeito; 

 Auxiliar no fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) às 

instituições hospitalares e outras instituições parceiras do município; 

 Apoiar instituições que prestam serviços ao SUS no âmbito do Município de 

Catanduva nos aspectos relacionados ao enfrentamento da Pandemia; 

 Firmar parcerias para prestação de serviços relacionados ao enfrentamento 

da COVID-19 no território municipal e região; 

 Viabilizar a ampliação de serviços de assistência ao paciente conforme 

necessidade; 

 Garantir equipe assistencial e de monitoramento necessária ao 

acompanhamento dos casos suspeitos e positivos de COVID-19; 

 Garantir o fornecimento de medicamentos e insumos de proteção à 

população em geral; 

 Garantir a aquisição de equipamentos e materiais para prevenção do contágio 

nos locais de atendimento ao público em geral.  

5.3. Eixo 3 - Comunicação em Saúde 

As estratégias de comunicação são um importante componente para gerenciar 

doenças infectocontagiosas, mas são indispensáveis em eventos pandêmicos. 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. 

O plano de comunicação atende as demandas dos diferentes grupos-alvo. O 

Governo do Estado de São Paulo lançou no dia 31 de janeiro de 2020 um hotsite 
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com orientações sobre o coronavírus: http://saopaulo.sp.gov.br/coronavirus. A 

iniciativa visa facilitar e agilizar o acesso a conteúdos oficiais e atualizados sobre a 

circulação do vírus e, especialmente, as ações estaduais focadas na prevenção, 

assistência e diagnóstico de casos. 

Será preparada uma campanha digital por meio de seus perfis em redes sociais e 

suas páginas oficiais, com o objetivo de ampliar a circulação de informações 

corretas para a população. Vídeos de entrevistas com especialistas, infográficos e 

ilustrações didáticas serão postados diariamente. O apoio dos seguidores no 

compartilhamento de recomendações corretas e atualizadas é fundamental para 

ajudar a combater notícias falsas que circulam na Internet. 

Os diversos protocolos que foram construídos para atender a essa nova emergência 

mundial, dirigidos aos profissionais de saúde e o Boletim Diário com a situação 

epidemiológica dos casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2, estão disponíveis no site do Centro de Vigilância Epidemiológica 

“Prof. Alexandre Vranjac”: www.cve.saude.sp.gov.br. 

O Município de Catanduva também disporá de informações atualizadas por meio do 

site http://www.catanduva.sp.gov.br/ e 

https://www.observasaudecatanduva.sp.gov.br/, além de suas páginas oficiais nas 

redes sociais.  

O atendimento à imprensa (escrita/falada) será feito sempre por intermédio da 

Assessoria de Comunicação da Prefeitura do Município de Catanduva/SP. 

Atribuições: 

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes sobre prevenção e controle para infecção humana 

pelo COVID-19; 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede 

de serviços de saúde e população; 

 Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de 

etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19; 

 Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de 

prevenção e controle do COVID-19; 

 Garantir a divulgação de informações gerais sobre a doença por meio da 

criação de canais externos de comunicação. 
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6. NOTIFICAÇÃO 

O que notificar? 

Casos de SG, de SRAG hospitalizado e óbito por SRAG, independente da hospitalização, 

que atendam à definição de caso. Indivíduos assintomáticos com confirmação laboratorial 

por biologia molecular ou imunológico de infecção recente por COVID-19. 

Quem deve notificar? 

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

nacional, segundo legislação nacional vigente. 

Quando notificar? 

Devem ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do 

caso ou óbito. 

Onde notificar? 

 Unidades públicas e privadas (unidades de atenção primária, consultórios, 

clínicas, centros de atendimento, pronto atendimento, Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - 

SESMT): Casos de SG devem ser notificados por meio do sistema e-SUS 

Notifica https://notifica.saude.gov.br/login 

 Unidades de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal: Casos de SG devem seguir 

os fluxos já estabelecidos para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, 

devendo ser notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 

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

 Todos os hospitais públicos ou privados: Casos de SRAG hospitalizados 

devem ser notificados no Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 

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

E quando for óbito? 

Os óbitos por SRAG, independente de hospitalização, devem ser notificados no 

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

As orientações sobre o preenchimento e emissão da Declaração de Óbito e registro 

no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) encontram-se disponíveis nos 

documentos “Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19” e 

“Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19” 

(www.saude.gov.br/coronavirus). 

https://notifica.saude.gov.br/login
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf
http://www.saude.gov.br/coronavirus
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7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA A COMUNIDADE 

Até o momento, não há tratamento e vacina específicos para a infecção humana 

pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

As principais medidas de prevenção são: 

1) Higiene de mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; 

2) Etiqueta respiratória: Quando tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com lenço 

descartável ou utilizar o antebraço. Descartar o lenço no lixo e higienizar as 

mãos com água e sabonete ou produto alcoólico; 

3) Uso de máscaras por toda a população; 

4) Procurar serviço de saúde caso apresente sintomas respiratórios. 
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8. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Município de Catanduva/SP possui uma ampla rede de serviços de saúde 

destinados ao atendimento da população. As medidas de controle e enfrentamento 

do novo coronavírus incluem todos os serviços, desde a atenção básica, 

especializada, urgência e emergência e rede hospitalar. 

Por se tratar de uma nova doença, o risco será avaliado e revisto periodicamente, 

tendo em vista o desenvolvimento de conhecimento científico e situação em 

evolução, para garantir que o nível de resposta seja ativado e as medidas 

correspondentes sejam adotadas. 

O Plano de Contingência Municipal teve como base para sua construção o Plano de 

Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 e o 

Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus – SARS-CoV-2, além dos fluxos municipais para atendimento em rede, 

notificação do agravo e encaminhamento laboratorial de amostras biológicas. 

Os Planos podem ser acessados nos links abaixo: 

 Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus COVID-19: 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-

contingencia-coronavirus-COVID19.pdf 

 Plano de Contingência do Estado de São Paulo para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus - SARS-CoV-2: 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-

epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-

respiratoria/coronavirus/covid19_plano_contigencia_esp.pdf 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/covid19_plano_contigencia_esp.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/covid19_plano_contigencia_esp.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-respiratoria/coronavirus/covid19_plano_contigencia_esp.pdf
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