
c,AC r ♦~ t .1 ri ç1 d n 
Saúde PERNAMBUCO 

NOTA TÉCNICA SES/PENº 3 /2020 Recife, 19 de março de 2020. 

ASSUNTO: Atualização da estratégia assistencial e de vigilância na epidemia COVID-19 

1.INTRODUÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2019, identificou-se na China, um surto de pneumonia de causa 

desconhecida, que posteriormente atribuiu-se a uma nova cepa de coronavírus, atualmente 

denominado como SARS-Co Y-2. A doença causada por esse vírus passou a ser denominada 

COVID-19. 

Diante da situação epidemiológica, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou o 

surto de COVID - 19 como uma emergência de saúde pública de importância internacional 

(ESPII) em 30 de janeiro de 2020, declarando sua evolução para pandemia em 11 de março. 

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PE) vem realizando ações de 

vigilância da COVID - 19 preconizadas pelo Ministério da Saúde desde fevereiro, sendo 

confirmado o primeiro caso em 5 de março. No período entre 25/02 e 17/03/2020 foram 

notificados 485 casos suspeitos e 22 casos confirmados. Até 16/03, todos os casos identificados 

eram importados ou apresentavam vínculo epidemiológico com um caso importado confirmado 

laboratorialmente. 

No entanto, o 19º caso, que foi confirmado 17 /03, reside no Recife e não tem histórico de 

viagem para área de transmissão sustentada da doença nem contato com paciente suspeito ou 

positivo. Diante disso, identificou-se transmissão comunitária da COVID - 19 em Pernambuco, 

pois não foi identificada a origem da contaminação desse caso. Assim, seguindo a orientação 

do Ministério da Saúde, no Boletim Epidemiológico 05, o Estado entra na fase de 

mitigação, que tem como objetivo, evitar casos graves e óbitos. 

2. OBJETIVO GERAL 

Divulgar para os profissionais da Rede de Serviços de Atenção à Saúde de Pernambuco a 

atualização da estratégia assistencial da COVID - 19, a partir da identificação da transmissão 

comunitária no Estado. 

3. VIGILÂNCIA DO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) 



O Ministério da Saúde define que na fase de mitigação, a vigilância da COVID -19 tem 

como objetivo evitar casos graves e óbitos, adotando então a notificação e identificação da 

doença nos casos internados que atendem a definição Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG). incorporando o que já é reali zado para a iníluenza. 

3.1 Definições de Caso 

3.1.1 Definição de Caso de Síndrome Gripal (SG) 

Indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta E com 

início dos sintomas nos últimos 7 dias 

3.1.2 Definição de Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Indivíduo internado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta 

E que apresente dispnéia OU saturação de 0 2< 95% OU desconforto respiratório 

OU que evoluiu para óbito por SRAG independente da internação 

3.1.3 Caso confirmado de SRAG pelo SARS-Co V-2 

Caso de SRAG com confirmação laboratorial para o coronavírus SARS-CoV-2 

3.2 Notificação 

Os casos de SRAG devem ser notificados de forma imediata (até 24 horas) pelo 

profissional de saúde responsável pelo atendimento, ao Centro de Informações Estratégicas de 

Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS- PE) com a digitação na Plataforma Online Cievs 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id aRlicacao=52874, anexando a ficha de 

SRAG do SIVEP Gripe preenchida. 

3.3 Coleta de Amostras Clínicas 

Em todos os casos de SRAG deve ser realizada coleta de secreção da nasofaringe e 

orofaringe, utilizando 3 swabs (2 para nasofaringe e 1 orofaringe ), acondicionados no mesmo 

meio de transporte viral e encaminhadas para o LACEN-PE, acompanhadas da ficha de SRAG. 

A coleta deve ser realizada, preferencialmente, até o 7º dia. 

2 



""' r,, 1.1, , :::- d r 
So1úde 

3.4 Coleta de Amostras em Situação de Óbito 

Nos pacientes que evoluíram para óbito antes de ter sido coletada amostra clínica, deve 

ser realizada a coleta de swab combinado pós óbito. Para melhor identificação virai, esse 

procedimento deve ser realizado de preferência até 6 horas , podendo se estender até 12 horas. 

Na impossibilidade da coleta de swab combinado, cabe ao Serviço ele Verificação de 

Óbito (SVO) realizar coleta de: tecido da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios 

direito e esquerdo e da traqueia proximal e di stal; tecido do parênquima pulmonar direito e 

esquerdo; tecido das tonsilas e mucosa nasal. A coleta de amostras para realização do 

diagnóstico histopatológico deve ser fe ita, observando-se os protocolos em vigência, nos 

serviços locais de patologia. 

3.5 Acondicionamento e Transporte de Amostras 

As amostras devem ser mantidas refrigeradas ( 4-8ºC) e devem ser processadas dentro de 

24 a 72 horas da coleta. Na impossibilidade de envio dentro desse período, recomenda-se 

congelar as amostras a -70ºC, assegurando que mantenham a temperatura. A embalagem para o 

transporte de amostras de casos de SRAG devem seguir os regulamentos de remessa para 

Substância Biológica UN 337, Categoria B. 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia laboratorial influenza vigilancia influenza brasil.pdf) 

3.6 Digitação 

Os dados das fichas dos casos de SRAG devem ser digitados no Sistema de Informação 

da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIYEP - Gripe) pelas unidades ou Secretarias 

Municipais de Saúde da rede de vigilância sentinela de SG e SRAG. O resultado do exame, 

evolução e encerramento do caso também devem ser inseridos nesse sistema de informação. 

4. TRATAMENTO E ATENDIMENTO 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da COVID - 19, sendo 

indicados sintomáticos e as medidas de suporte. 

No atendimento de SG ou SRAG, devem-se levar em consideração os demais 

diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Na suspeita de Influenza, não 

retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir, nos casos de SG com fator de risco e 

nos de SRAG, conforme protocolo de tratamento de Influenza:~ 
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http://bvsms.saude.gov .br/bvs/publicacoes/protocolo tratamento influenza 2017 .pdf. Nos casos 

de SG, orientar o isolamento domiciliar por 14 dias, confonne quadro abaixo: 

CASOS SINTOMAS ORlENTAÇAO PARA ORIENTAÇAO PARA ATENÇAO 
POPULAÇÃO BÁSICA E SERVIÇOS DE 

URGÊNCIA 
Resfriado Tosse. coriza, Hid ratação, boa alimcntnção. Monitoramento dos usuários em 
comum ou congestão nasal, dor repouso. isolamento domiciliar (Atenção Básica). 
Síndrome no corpo. dor leve de Permanecer em isolamento Usar EPI em caso de vis ita domiciliar. 
gripal garganta COM OU domiciliar por 14 dias. Não prescrever lbuprofeno ou Corticóide 

SEM febre. calafrios Em caso de dificuldade Na suspeita de influenza, tratar com 
e dores musculares respiratória, comparecer oseltamivir*. 

imediatamente à unidade de 
saúde mais próxima. 

Síndrome Dificuldade de Procurar serviço de pronto Usar EPI e prestar primeiro atendimento. 
respiratória respirar atendimento (urgência) Ligar para Central Estadual de Leitos. 
aguda grave + Não prescrever lbuprofeno ou Corticóide. 

Febre OU Tosse OU Na suspeita de influenza, tratar com 
dor de garganta oseltamivir*. 

~De acordo com indicações do protocolo de Influenza do Ministério da Saúde 

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

5.1 Precauções padrão 

Atualmente, não existe vacina para prevenir a COVID - 19. A melhor mane1ra de 

prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. O Ministério da Saúde recomenda ações 

preventivas diárias para ajudar a prevenir a propagação dos vírus respiratórios, incluindo: 

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver 

água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

- Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

- Ficar em casa quando estiver doente. 

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

Esses são hábitos diários que podem ajudar a impedir a propagação de vários vírus, 

inclusive o SARS-CoV-2. 

5.2 Medidas de Prevenção e Controle em Pernambuco 
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O decreto Nº 48.822, de l 7 de março de 2020, regulamenta medidas temporárias para a 

emergência do novo coronavírus, em Pernambuco, tais como: 

• Estão suspensos, em Pernambuco os eventos de qualquer natureza com público maior de 
50 pessoas. 

• Museus, centros de artesanato e demais equipamentos culturais geridos pelo Governo do 
Estado estão fechados. Bem como cinemas. academias ele ginástica e similares. 

• Servidores públicos com mais de 60 (sessenta) anos e portadores de doenças crônicas, 
cujas atividades presenciais não sejam imprescindíveis, podem ser liberados pela 
respectiva chefia do órgão ou entidade para fazer trabalho remoto, com exceção de 
profissionais das áreas de saúde, defesa social e abastecimento de água; 

• Escolas, universidades e demais instituições de ensino de todo o Estado, públicas e 
privadas, terão as aulas suspensas a partir de hoje ( 18). A decisão entra em vigor por 
tempo indeterminado e, assim que for seguro, informaremos a data de retomo das aulas; 

• Ônibus que operam na RMR receberão, todas as noites, uma limpeza profunda. A partir 
de 18 de março de 2020, este trabalho será ampliado com a higienização dos veículos 
também nos terminais integrados e miniterminais de bairro com linhas de maior 
demanda. Nos intervalos das viagens, uma equipe entrará no ônibus fazendo a limpeza. 
Os Tis também receberão um reforço na higienização de corrimãos, orientadores físicos 
de fila e banheiros. Os ônibus com ar-condicionado deverão circular com janelas abertas • 
e, quando não, passar por limpeza reforçada. 

• O agendamento e atendimento para a emissão do VEM Idoso também está suspenso, até 
o dia 31 de março. Todos os que já fizeram o seu agendamento para este mês estão sendo 
contatados para remarcação. Mas o direito à gratuidade continua preservado. Basta 
mostrar a Carteira de Identidade no embarque; 

A partir do dia 21 de março de 2020, outras medidas restritivas devem ser tomadas: 

• Fechamento dos shoppings, salões de beleza e correlatos; 

• Fechamento de clubes sociais, bares, restaurantes, lanchonetes e comércio de praia. Bares 
e restaurantes poderãocontinuar fazendo entregas; 

• Parques e praias permanecerão abertos, exclusivamente para caminhadas, corridas e 
outras práticas esportivas. 

De acordo com a necessidade, este documento será atualizado periodicamente. 
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