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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os coronavírus (CoV) são uma grande família viral, conhecidos desde meados dos
anos 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente,
infecções por coronavírus causam doenças respiratórias leves a moderada, semelhantes a um
resfriado comum. A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da
vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem.

Em 31 de dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na
China, ocorreu um conglomerado de 27 casos de síndrome respiratória aguda de etiologia
desconhecida entre pessoas ligadas a um mercado úmido (de produtos marinhos) dos quais 7
foram relatados como graves. Os casos possuíam vínculo epidemiológico entre si e foi aventada
a possibilidade de transmissão através do contato com animais marinhos manipulados no
mercado. Foi identificado pelos chineses tratar-se de um novo vírus que foi denominado COVID-
2019 (novo coronavírus).

 

2. TRANSMISSÃO
A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARSCoV é em média de 7

dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (COVID-
2019) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e
sintomas. Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos
sinais e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.

De uma forma geral, a principal forma de transmissão dos coronavírus é por meio
do contato próximo pessoa a pessoa, a partir de secreções respiratórias de uma pessoa
infectada, como também pela tosse.

 

3. DEFINIÇÃO DE CASO

 

Situação 1: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, 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; OU

Situação 2: Febre* E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo*** de caso
suspeito para o coronavírus (COVID-2019), nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento
dos sinais ou sintomas; OU

Situação 3: Febre* OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
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respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso confirmado de
coronavírus (COVID-2019) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos
sinais ou sintomas.

*Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, os extremos de idade, imunossuprimidos ou que tenham utilizado
medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na f icha
de notif icação.
** Definimos como transmissão local, a confirmação laboratorial de transmissão do COVID-2019 entre pessoas com vínculo epidemiológico
comprovado. Os casos que ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada não serão considerados
transmissão local. As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no link:
saude.gov.br/listacorona.
*** 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.

 

4. MANIFESTAÇÃO CLÍNICA
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de

um simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus não está
estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e tempo para
caracterização da doença.

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no
entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da
temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias. O diagnóstico depende da investigação
clínico- epidemiológica e do exame físico.

É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado o
histórico de viagem para o exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o
exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual
investigação epidemiológica.

 

5. CONDUTA DIANTE DO CASO SUSPEITO
Em caso de suspeito, fornecer máscara cirúrgica para o paciente e o conduzir

para uma sala isolada.

Para os profissionais de saúde que irão prestar atendimento: utilizar proteção
para aerossóis e precauções de contato (máscara respiratória do tipo N95, proteção ocular,
luvas, gorro, capote descartável). Todo equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser
descartado após a utilização, com exceção da proteção ocular.

Todos os casos suspeitos atendidos em Belo Horizonte, deverão ser notificados e
discutidos imediatamente com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde –
CIEVS – BH (Contatos: (31) 3277-7767 / 7768 - 08:00 as 18:00 h de segunda a sexta-feira – ou
(31) 98835-3120 – período noturno e finais de semana).

Em caso de atendimento fora de Belo Horizonte, entrar em contato com o
CIEVSMinas (Contato: (31) 99744-6983).

Os casos suspeitos serão encaminhados aos hospitais de referência após
discussão com CIEVS MG.

 

6. HOSPITAIS DE REFERÊNCIA
Como forma de organizar a assistência hospitalar no Estado de Minas Gerais,

foram selecionados hospitais em pontos estratégicos para atendimento aos casos suspeitos de
infecção pelo novo coronavírus (COVID-2019).
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Caso haja necessidade, em qualquer momento, poderão ser ampliadas as
referências hospitalares de forma a atender a demanda de internações.

Abaixo, no Quadro 1 encontram-se descritos os hospitais de referência para
internação dos casos suspeitos de novo coronavírus (COVID-2019) e as macrorregiões que
serão referenciadas para cada instituição, após solicitação via SUSFácil.

 

Quadro 1 – Hospitais de referência para coronavírus
Hospitais Município Macrorregiões atendidas

Hospital Eduardo de Menezes
(Para pessoas a partir dos 13

anos de idade)
Belo Horizonte

Centro
Jequitinhonha

Oeste

Hospital João Paulo II
(Para pessoas até 13 anos de

idade. Para pacientes que
necessitarem de terapia

intensiva podem ser
internados no Hospital João

Paulo II pacientes até 18 anos
de idade)

 

Belo Horizonte

Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de

Uberlândia
 

Uberlândia
Triângulo do Sul

Triângulo do Norte
Noroeste

Hospital Márcio Cunha
 Ipatinga

Leste
Leste do Sul
Vale do Aço

Nordeste
Hospital das Clinicas Samuel

Libânio          Pouso Alegre Sul

Hospital Regional João Penido Juiz de Fora
Sudeste

Centro- Sul
Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz
de Fora

Juiz de Fora

Hospital Universitário
Clemente Faria Montes Claros Norte

Observação: Hospitais de referência e regiões atendidas foram definidos junto à Diretoria de Regulação de Urgência e
Emergência/Subsecretaria de Regulação do Acesso a  Serviços e Insumos de Saúde

 

Para fins de padronização, segue  fluxograma de encaminhamento de pacientes
com suspeita novo coronavírus (COVID-2019).

 

Fluxograma 1 – Fluxo para orientar o encaminhamento de pacientes com suspeita de coronavírus
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Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Guimaraes Reis, Servidor (a)
Público (a), em 21/02/2020, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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