


O que é um vírus?

São seres pequenos simples e infecciosos, visualizados apenas por meio de
microscópio eletrônicomicroscópio eletrônico

São parasitas obrigatórios do interior celular (intracelular), não tendo
metabolismo próprio – são incapazes de se reproduzirem sozinhos, ou seja,
dependem de uma célula sadia para poder se multiplicar.

Causam muitas doenças que atingem os seres humanos, como a gripe,
catapora, varíola, raiva, febre amarela, sarampo, rubéola, hepatites,
caxumba, dengue, zika, entre outras.



SÉCULO 20
• Varíola: Erradicada em 1973
• Poliomielite: erradicada em 1989
• Sarampo: Transmissão contínua 

interrompida, desde o final de 2000.

SÉCULO 21:

DESAFIOS DOS VIRUS – SÉCULO 20 X 21

SÉCULO 21:
• Varíola: Risco de Bioterrorismo
• Poliomielite: Vírus selvagem Endêmico na 

Nigéria, Paquistão e Afeganistão 
• Sarampo: Surtos em todos os continentes



DOENÇAS EMERGENTES E REEMERGENTES
ÚLTIMAS DÉCADAS



Varíola - Campanha e Erradicação –
1966/73 

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VIRUS – DESAFIOS DE SAÚDE PUBLICA

Poliomielite - 1989 na Paraíba, 
último caso de poliomielite 

no Brasil

Ebola: 1976 - ZAIRE
2014-2016: África Ocidental

2017-2020: R.D. Congono Brasil

Arboviroses 
Dengue Desde:1981

Zika e Chikungunya: 2015
Febre do Nilo: Piauí

Mayaro: ?????
HIV/AIDS: epidemia a partir 
dos anos 1980

Febre amarela: Surtos 
no Brasil:2000/2002 
2007/2009 - 2016/2018

2017-2020: R.D. Congo



• Algumas doenças virais podem ser prevenidas de
forma eficaz com o uso das vacinas (sarampo, febre
amarela, rubéola, por exemplo)

• A vacina contra alguns vírus da gripe (influenza)
devem ser renovadas anualmente devido às
mutações que diferenciam os microrganismos
circulantes de um ano para o outro.

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VIRUS – DESAFIOS DA IMUNIZAÇÃO

• Outros vírus, como o HIV, apresentam mais
dificuldades no uso dessa estratégia, tanto pela
complexidade do ciclo destes agentes no organismo,
como pela elevada taxa de adaptação e alteração de
seus componentes.

• Ainda não existe vacina disponível para
prevenção da COVID-19.



INFLUENZA E OUTROS VIRUS QUE AFETAM 
AS VIAS RESPIRATÓRIAS

Entre as epidemias de Influenza humana produzidas por novo subtipo viral se 
destacam:

• 1918-1919 - gripe espanhola (H1N1) 20-40 milhões de mortes 
• 1957-1958 - gripe asiática (H2N2) 2 milhões de mortes 
• 1968-1969 - gripe de Hong Kong (H3N2) 1 milhão de mortes
• 1997 Gripe Aviária - Vírus H5N1 – Ásia – Prejuízo Econômico – Risco 
• 2009 Gripe H1N1 – “Suína” - EUA/México - Vacina



• 2003  SARS 
– Origem: China
– Casos: 8.098 - Mortes: 744 – 9,6%

• 2012 – MERS COV
– Origem: Oriente Médio
– Casos: 2.494 - Mortes: 858 – 34,4%

• 2019 – COVID-19
– Origem: China

DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO CORONAVíRUS

– Origem: China
– Casos: 97.897 - Mortes: 3.347 – 3,4% 



O que são coronavírus?

Os Coronavírus são uma grande família de vírus, já em circulação no Brasil,
causadores de resfriados comuns, além de outras doenças mais graves como
a Síndrome Aguda Respiratória Severa (SARS e a Síndrome Respiratória do
Oriente Médio (MERS, que causaram epidemias nos anos de 2004 e 2012,
respectivamente.

O novo Coronavírus foi denominado pela Organização Mundial da Saúde

Coronavírus

O novo Coronavírus foi denominado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) como SARS-CoV2, e a doença, por ele causada, COVID-19.



Como é transmitida a doença?
 O principal meio de transmissão é entre pessoas, ou seja, ao tossir ou espirrar,
pessoas infectadas expelem gotículas que contêm o vírus.
 Qualquer pessoa que tenha contato próximo (cerca de 1m com alguém com
sintomas respiratórios está em risco de ser exposta à infecção.
 Essas gotículas podem contaminar superfícies e objetos. Outras pessoas
podem se infectar ao tocar nesses locais contaminados, levando suas mãos aos
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podem se infectar ao tocar nesses locais contaminados, levando suas mãos aos
olhos, nariz ou boca
 O período médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12-16 
dias
 O período de transmissibilidade é, em média, de 7 dias após o início dos 
sintomas. 



Quais são os sintomas?
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, principalmente respiratórios,
como por exemplo: febre, tosse e dificuldade para respirar.
Na maioria dos casos, os pacientes apresentam sintomas leves ou
moderados, mas há casos graves e até fatais. Os mais vulneráveis parecem ser
pessoas idosas (acima de 60 anos ou com doenças pré-existentes).
Pacientes que não apresentam sintomas não precisam realizar exames, e
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Pacientes que não apresentam sintomas não precisam realizar exames, e
devem permanecer atentos para ocorrência de febre e sintomas
respiratórios
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Há tratamento específico para o novo coronavírus?
O tratamento do paciente com suspeita ou infecção confirmada é 
baseado no controle de sintomas, e tem como objetivo dar suporte 

Existe exame para diagnóstico do novo coronavírus?
O diagnóstico laboratorial do coronavírus é feito a partir da coleta e 
análise de materiais respiratórios

baseado no controle de sintomas, e tem como objetivo dar suporte 
clínico ao paciente.

Os casos suspeitos precisam ficar em isolamento hospitalar?
Os casos confirmados ou suspeitos do novo Coronavírus que não 
precisam internar deverão permanecer em isolamento domiciliar, com 
acompanhamento regular.



Quais são os cuidados no isolamento domiciliar?

Casos suspeitos ou confirmados do novo Coronavírus que forem encaminhados 
para isolamento doimiciliar devem permanecer em cômodo privativo, bem 
ventilado, mantendo distância dos demais familiares, além de evitar o 
compartilhamento de utensílios domésticos. 
Atentar-se para a importância da higienização das mãos.
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Atentar-se para a importância da higienização das mãos.
O isolamento deve ser mantido enquanto houver sinais e sintomas clínicos. 
Casos de Coronavírus suspeitos, que forem descartados laboratorialmente, 
independentemente dos sintomas, devem ser retirados do isolamento



Situação 1 – VIAJANTE: 
• pessoa que apresente febre (acima de 37,8ºC) E 
• pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios 

• Tosse
• Dificuldade para respirar
• Produção de escarro
• Congestão nasal ou conjuntival
• Dificuldade para deglutir
• Dor de garganta

DEFINIÇÕES DE CASOS DE COVID-19 

• Dor de garganta
• Coriza, saturação de O2 < 95%, 
• Sinais de cianose
• Batimento de asa de nariz
• Tiragem intercostal e 
• Dispnéia

• E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com 
transmissão local nos últimos 14 dias



DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA COVID-19 

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: 
• Pessoa que apresente febre  (acima de 37,8ºC) OU
• pelo menos um sinal ou sintoma respiratório

• Tosse
• dificuldade para respirar
• produção de escarro
• congestão nasal ou conjuntival
• dificuldade para deglutir
• dor de garganta• dor de garganta
• Coriza
• saturação de O2 < 95%
• sinais de cianose
• batimento de asa de nariz
• tiragem intercostal e 
• dispneia) 

• E  histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos 
últimos 14 dias



DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA COVID-19 

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR – CASO PROVÁVEL: 
• Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 

dias E que apresente febre (acima de 37,8ºC) OU pelo menos um sinal ou sintoma 
respiratório
• Tosse
• Dificuldade para respirar
• Produção de escarro
• Congestão nasal ou conjuntival
• Dificuldade para deglutir• Dificuldade para deglutir
• Dor de garganta
• Coriza
• Saturação de O2 < 95%
• Sinais de cianose
• Batimento de asa de nariz
• Tiragem intercostal e Dispneia). 
• Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: 

fadiga, mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, 
gânglios linfáticos aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência



DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA COVID-19 

CASO CONFIRMADO:
• LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-

PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.
• CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de 

contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por 
COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas 
respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi 
possível realizar a investigação laboratorial específica. .
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Atendeu à definição de caso suspeito:

Usuários do SUS:
 Procurar uma unidade de pronto atendimento
 Essas unidades farão o transporte do paciente até os hospitais de referência
 Os médicos farão avaliação clínica para definição da melhor conduta
(isolamento hospitalar ou domiciliar)
 Serão coletados materiais respiratórios para diagnóstico laboratorial, envio ao
Lacen/PE para diagnóstico dos vírus da influenza, e posterior envio ao IEC paraLacen/PE para diagnóstico dos vírus da influenza, e posterior envio ao IEC para
pesquisa do COVID-19

Usuários de planos de saúde:
Procurar os hospitais de referência do seu plano
Os médicos farão avaliação clínica para definição da melhor conduta
(isolamento hospitalar ou domiciliar)
 Serão coletados materiais respiratórios para diagnóstico laboratorial , envio ao
Lacen/PE para diagnóstico dos vírus da influenza, e posterior envio ao IEC para
pesquisa do COVID-19
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Hospitais de referência no SUS, por nível de resposta (Plano de 

Contingência do Coronavírus, SES/PE)



Notificação dos casos:

Os casos suspeitos, prováveis e confirmados 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 PE (CIEVS-PE)
através:
• Plataforma Online do Cievs/PE (cievspe.com)
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• Plataforma Online do Cievs/PE (cievspe.com)
• Telefone (0800 281 3041- horário institucional e para profissionais de saúde

99488-4267 - 24 horas) ou
• E-mail (cievs.pe.saude@gmail.com).



• 08/12 - Wuhan/China - Primeiros casos – Surto de Pneumonia em hospital de –
Vinculo com mercado de frutos do mar e animais

• 29/12 – China – Identificação do vírus - Divulgado o código genético do 
coronavírus na China

• 30/12 – Notificação da CHINA para OMS - Agregado de casos de “pneumonia 
de causa desconhecida” na China

• 03/01 - Ministério da Saúde Brasil - Solicitação de esclarecimento
à OMS
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LINHA DO TEMPO MUNDO E BRASIL 

à OMS
• 05/01 - 1º Comunicado da OMS - 44 casos de “pneumonia de causa 

desconhecida” relacionada ao Mercado de Frutos do Mar de Wuhan/China
• 09/01 - Identificação do vírus - Divulgado o código genético do coronavírus na 

China
• 10/01 – Monitoramento - Comitê de Monitoramento de Eventos do Ministério 

da Saúde é acionado 
• 16/01 – 1º Boletim Epidemiológico - Ministério da Saúde publica a primeira 

informação sobre o que se sabia sobre a doença



• 21/01 - OMS - Risco moderado
• 22/01 - Brasil - Comitê de Operações de Emergência (COE) é ativado em nível 1 de 

alerta, sem casos suspeitos
• 27/01 - Brasil - 1º caso suspeito - Alteração do COE NACIONAL para nível 2 (perigo 

iminente) com mudança na definição de caso 
• 28/01 - OMS - Risco Alto 
• 30/01 - OMS – ESPII - OMS declara Emergência Internacional 
• 02/03 - ANVISA - Protocolo para enfrentamento do COVID 19 em portos, 
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• 02/03 - ANVISA - Protocolo para enfrentamento do COVID 19 em portos, 
aeroportos e fronteiras - ANVISA

• 03/02 – BRASIL - Brasil declara Emergência de Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) 

• 21/02 – OMS - Ampliação para mais sete países em alerta para casos suspeitos da 
doença, além da China

• 24/02 – OMS - Ampliação da lista de países em alerta para casos suspeitos para 
mais 8 países (incluindo países europeus) , totalizando 16 países 

• 26/02 – BRASIL – Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil, em São 
Paulo



LINHA DO TEMPO CORONAVIRUS - PERNAMBUCO

10 Jan 31/Jan 11Fev

Pernambuco inicia 
acompanhamento  da 
Epidemia de COVID19 
no Comitê Estadual de 

Avaliação e 
Monitoramento de 

Eventos

Nota Técnica 
SES/PE Nº01/2020 

| Novo Coronavírus 
(COVID19) Fluxos 
de notificação, de  

atendimentos e  
lista de hospitais de 

referência

Capacitação de 
Profissionais da saúde 

sobre o coronavírus -
Rede de urgência e 

emergência 
(transmissão  

videoconferência 
para as 12 Geres)

Comitê 
Estadual 
Técnico –
cientifico 
COVID19

Plano de 
Contingênci

a SES-PE
COVID19

30 Jan 10 Fev 19 Fev

Representantes da 
rede de saúde, 
infectologistas, 
ANVISA, atenção, 
vigilância, 
CREMEPE,  outras 
entidades.

Publicado Plano de 
Contingência 
Estadual para 
Infecção pelo Novo 
Coronavírus 
(COVID-19) –
Pernambuco

SES-PE 
disponibiliza ficha 
de notificação 
para casos 
suspeitos de Novo 
Coronavírus 
(2019-nCoV)

Capacitação
COVID19

Protocolos e Fluxos 
SES-PE - COVID19



19-26 Fev 28/Fev 05Mar

SES com estrutura 
montada para o 

Carnaval 2020: ISTs, 
Surtos, Epidemias,  

Coronavírus, 
Acidentes, 
violências, 
Desastres 

PERNAMBUCO 
descarta 5 casos 

de COVID-19

Protocolo 
Clínico 

Epidemiológic
o Coronavírus 

(COVID-19)

LINHA DO TEMPO CORONAVIRUS - PERNAMBUCO

25-26 FEV 03Mar HOJE

Detecção do 
primeiro caso 
suspeito em 
Pernambuco

ANVISA/PE- Plano 
de Contingência 
para atendimento a 
casos suspeitos de 
coronavírus 
(COVID-19) nos 
pontos de entrada 
(RSI 2005) 

cievspe.com

Carnaval 
2020



1ª FASE

Crianças de 6 meses 
até < de 5 anos;

Gestantes;
Puérperas.

CAMPANHA DE INFLUENZA 2020 - PE

2ª FASE

Idosos

Estimativa: 951.169

3ª FASE

Trabalhadores de saúde;
Indígenas;

Professores;
Comorbidades;

Privados de liberdade;
Estimativa: 866.740

Privados de liberdade;
Funcionários do sistema 

prisional;
Policiais e membros das 

forças armadas

Estimativa: 826.776



Orientação de escolas a 
alunos ou familiares 

próximos que viajaram a 
áreas afetadas pelo áreas afetadas pelo 

coronavírus



O que posso fazer para me proteger da doença?
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O que posso fazer para me proteger da doença?
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Como prevenir o Coronavírus (COVID-19)
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Cards Informativos COVID-19



OBRIGADA!


