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Introdução 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e 

animais, sendo que a maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por 

espécies de baixa patogenicidade, levando ao desenvolvimento de sintomas do resfriado 

comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco, idosos 

e crianças.  

Previamente a 2019, duas espécies de coronavírus altamente patogênicos e 

provenientes de animais (SARS e MERS) foram responsáveis por surtos de síndromes 

respiratórias agudas graves. Acerca da infecção humana pelo novo  COVID-19 o espectro 

clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão de letalidade, 

mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Ainda não há vacina ou medicamentos 

específicos disponíveis e, atualmente, o tratamento é de suporte e é inespecífico. 

Diante da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) por 

doença respiratória causada pelo COVID-19 e considerando-se as recomendações da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), as equipes de vigilância dos estados e municípios, 

bem como quaisquer serviços de saúde, devem ficar alertas aos casos de pessoas com 

sintomatologia respiratória e que apresentam histórico de viagens para áreas de transmissão 

local nos últimos 14 dias, é um vírus identificado como a causa de um surto de doença 

respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, na China. 

A Unidade Básica de Saúde, terá este plano de ação como norteador de todas as 

ações contra o COVID-19 e baseado no protocolo de controle do Ministério de Saúde a 

Secretaria Estadual de Saúde disponibiliza o Centro Operacional e Emergência – COE para o 

COVID-19 para discutir casos e tirar dúvidas, o qual será utilizado caso precise pelos nossos 

profissionais de saúde. 
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Objetivo: 

Orientar a equipe de atenção básica do município para atuação na identificação, 

notificação e manejo de casos suspeitos de Infecção Humana pelo COVID-19 de modo a 

evitar a transmissão para outras pessoas. 

CASO SUSPEITO: 

Situação 1 - VIAJANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2< 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). E histórico de viagem para área 

com transmissão sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas;  

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: Febre 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, coriza, saturação de O2< 95%, sinais 

de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). E histórico de contato 

próximo de caso suspeito ou confirmado para o COVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Dentre as atualizações do cenário epidemiológico, o Ministério da Saúde incluiu 

novas definições: 

CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar 

com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias. E que apresente febre 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, 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. 
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CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

 CRITÉRIO LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado 

positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo Charité. 

 CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável 

com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente, que 

apresentar febre ou pelo menos um dos sinais e sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias 

após o contato, e para o qual não foi possível a investigação laboratorial específica. 

 

CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

Caso que se enquadre na definição de suspeito e apresente confirmação 

laboratorial para outro agente etiológico ou resultado negativo para SARS-CoV-2. 

Para definição de caso suspeito, é importante salientar que: 

 Além do quadro clínico, a identificação da procedência e do roteiro de viagem 

nos últimos 14 dias deve ser realizada de forma mais detalhada possível (país e cidade, 

número de voos, datas, etc); 

Devem-se levar em consideração os países atualmente afetados pela doença e/ou 

contato com caso suspeito ou confirmado do COVID-19, conforme definições a serem 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Ministério da Saúde (MS) e 

ressalta-se que essas definições podem sofrer alterações diariamente. 

Ao se definir um caso como suspeito, compete a quem acolheu o caso, em cada 

nível de atenção à saúde, público ou privado: 

  Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara 

cirúrgica e segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas; 

  Notificação do caso às autoridades epidemiológicas locais (contato telefônico 

e preenchimento da ficha de notificação disponível no site: http://bit.ly/2019-ncov); 

 Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao 

transporte e internação dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local e estadual; 

 Proceder a coleta de 1 (uma) amostra de SWAB (ANEXO 3); 

http://bit.ly/2019-ncov
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 Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão 

ser acompanhados pelos próximos 14 dias a contar da data do contato; 

É importante que a equipe de Atenção Básica do território deste paciente seja 

informada do caso. 

Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes 

jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado 

medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em 

consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 

Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um 

paciente com suspeita de COVID-19, dentro da mesma sala ou área de atendimento (ou 

aeronaves e outros meios de transporte), 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. 

A equipe de vigilância envolvida na investigação deverá: 

 Abrir o link: http://bit.ly/2019-ncov - Preencher a Ficha de Notificação - Fazer 

o download da ficha já preenchida; 

 Enviar o documento gerado para coers@saude.rs.gov.br - Imprimir cópia que 

deverá acompanhar as amostras ao LACEN; 

 Entrevistar os possíveis contactantes do caso suspeito e manter monitoramento 

para sintomas respiratórios e quadro febril por 16 dias a contar da data do contato. 

Em caso de pacientes com quadro sem gravidade, o Serviço de Saúde orienta 

isolamento domiciliar até a resolução completa dos sintomas e observação das recomendações 

de cuidados seguindo protocolo do Ministério da Saúde. É importante que a equipe de 

Atenção Básica do território deste paciente seja informada do caso. 

Ajustes no nível de resposta 

Em situações epidêmicas, as etapas iniciais da resposta são realizadas com base 

em poucas ou frágeis evidências. A avaliação de riscos nessas circunstâncias requer 

flexibilidade e, possivelmente, erros por precaução. O nível de resposta será ajustado 
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adequadamente quando uma melhor avaliação de risco puder ser feita à luz de mais 

informações disponíveis tanto no território nacional como mundialmente. 

O período médio de incubação da infecção por coronavírus é de 5.2 dias, com 

intervalo que pode chegar até 12.5 dias, número crescente de pacientes supostamente não teve 

exposição ao mercado de animais, indicando também a ocorrência de disseminação de pessoa 

para pessoa. 

Período de Transmissibilidade 

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 

dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do COVID-19 sugerem que a 

transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o momento, 

não há informação suficiente que defina quantos dias anteriores ao início dos sinais e 

sintomas uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus. 

Suscetibilidade e Imunidade 

A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo. Quanto a imunidade, não se sabe 

se a infecção em humanos que não evoluíram para o óbito irá gerar imunidade contra novas 

infecções e se essa imunidade é duradoura por toda a vida. O que se sabe é que a projeção em 

relação aos números de casos está intimamente ligada a transmissibilidade e suscetibilidade. 

Fluxograma de atendimento da Unidade Básica de Saúde para COVID-19 

Paciente irá passar pela triagem, o profissional de enfermagem durante o 

atendimento terá que estar bem atento, irá perguntar o motivo da consulta, se apresenta algum 

dos sintomas como febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar, dores no corpo, diarreia, tosse 

ou secreção nasal, se viajou para alguma área de risco ou teve contato com alguém que viajou 

ou poderá identificar com o paciente algum dos casos descrito: 

CASO SUSPEITO: 

Situação 1 - VIAJANTE: Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 

dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2< 95%, sinais de cianose, 

batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). E histórico de viagem para área 
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com transmissão sustentada ou área com transmissão local nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas;  

Situação 2 – CONTATO PRÓXIMO: Febre 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, coriza, saturação de O2< 95%, sinais 

de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). E histórico de contato 

próximo de caso suspeito ou confirmado para o COVID-19, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Caso apresente algum dos sintomas descritos anteriormente o paciente será 

isolado colocado máscara, o profissional que atendeu também estará usando a máscara, será 

explicado que o uso da máscara terá que ser utilizada para evitar a contaminação da boca e 

nariz por gotículas respiratórias, tendo que estar a uma distância mínima a 1 metro do 

paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo COVID-19     

• A máscara será usada para cobrir a boca e o nariz, amarre com segurança para 

minimizar os espaços entre a face e a máscara; 

• Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara; 

• Quando estiver com máscara não toque na frente, mas remova sempre por trás; 

• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos; 

• Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta 

tornar-se úmida; 

• Não reutilize máscaras descartáveis. 

O paciente será informado sobre a importância dos cuidados com a higiene 

principalmente das mãos; evitar colocar as mãos nos olhos e boca; para tossir ou espirar 

colocar um pano na boca ou a boca na dobra do cotovelo, para evitar a disseminação do vírus. 

O profissional que atendeu passará o histórico do paciente ao médico, este irá 

colocar os equipamentos de proteção individual EPIs para continuar o atendimento e irá fazer 

anamnese e o exame clínico. Caso suspeitar de algum sintoma, fará a conduta baseada no 
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Protocolo do Ministério da Saúde tipo: prescrição de exames laboratoriais e de imagem. 

Assim que estiverem prontos os exames, o paciente avisará a enfermeira da sua área e será 

agendado um horário para que este retorne (ou o profissional irá até sua residência) para 

avaliar os exames e ver se persistem os sintomas. O médico seguirá o protocolo do Ministério 

da Saúde, caso não esteja bem apresentando algum dos sintomas do COVID-19 será 

encaminhado ao hospital, a ficha de notificação será preenchida no GAL (ir em 

Agravo/Doença e selecionar COVID-19 e no campo Pesquisa/Exame selecionar corona 

vírus), enviada e impressa para jeanine-vargas@saude.rs.gov.br, a 19º C.R.S. disponibilizará  

os kits para coletar as amostras, o e material será enviado para o LACEM 

Se for caso suspeito sem alterações graves terá internação domiciliar e 

acompanhamento de profissional (o quanto menos possível de profissionais envolvidos) 

durante 16 dias sendo visitado ou mantendo contato telefônico uma vez ao dia, caso algum 

membro da casa apresentar algum sintoma será orientado a vir na Unidade Básica de Saúde 

para consultar. 

Cuidados para o paciente com suspeita de COVID-19 na internação 

domiciliar: 

 Evitar tocar olhos, nariz ou boca; 

 Lavar as mãos várias vezes ao dia com sabonete e água, ou usar álcool gel, 

principalmente depois de tossir ou espirar; 

 Não receber visitas enquanto os sintomas persistirem; 

 Enquanto permanecer com sintomas respiratórios, deve usar máscara cirúrgica ao 

sair do seu quarto e trocar a máscara sempre que estiver úmida; 

 Na ausência da máscara, proteger a boca e o nariz ao tossir ou espirar com lenços 

descartáveis (ex: papel higiênico, papel toalha, guardanapo ou lenço de papel); 

 Ficar em quarto sozinho (se possível) e mantê-lo ventilado; 

 Sair de casa apenas em situações emergenciais; 

 Ao sair de casa, sempre colocar máscara cirúrgica. 

Na Unidade de Saúde será disponibilizado álcool gel 70% ao paciente para 

desinfectar as mãos, a limpeza e desinfecção de superfícies em contato com casos suspeitos 

mailto:jeanine-vargas@saude.rs.gov.br
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ou confirmados pelo COVID-19, conformes princípios básicos para tal ação estão descritos no 

Manual para a Limpeza e Desinfecção de Superfícies, da Anvisa.  

• Medidas de precaução, bem como o uso do EPI, devem ser apropriadas para a 

atividade a ser exercida e necessárias ao procedimento. 

• Não varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de 

microrganismos que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode 

ser realizada com mops ou rodo e panos de limpeza de pisos. 

 

• Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, 

ensaboar, enxaguar e secar.  

• Os desinfetantes com potencial para limpeza de superfícies incluem aqueles à 

base de cloro, álcool, alguns fenóis e iodóforos. 

• Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de 

trabalho, ainda com os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais 

infectados. 

Comunicação Social 

Caso tenha algum caso confirmado a informação será dada somente após vir todos 

os exames conforme protocolo do MS. Quem repassará as informações será o secretário de 

saúde via rádio local. A partir do mês de março serão divulgadas as informações referentes a 

COVID-19, sintomas, cuidados necessários para que seja evitado a transição COVID-19. As 

informações serão retiradas do folder do MS sobre internação domiciliar. 

Rede hoteleira 

Como a cidade de Iraí possui uma ampla rede hoteleira, será passado nos hotéis e 

entregue material com orientações referentes a casos suspeitos do COVID-19 e como 

proceder frente esta possível situação. 

Diagnóstico 

Diagnóstico clínico 

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no 

entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva da 
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temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do descenso observado nos 

casos de Influenza. 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, diagnóstico laboratorial. 

O diagnóstico laboratorial 

 Para identificação do vírus COVID-19 é realizado por meio das técnicas de RT-

PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. Outras informações 

importantes como: indicação e técnica de coleta, acondicionamento e envio das amostras 

estão descritas no tópico de Vigilância Laboratorial do Boletim Epidemiológico nº 2 que se 

encontra disponível no Portal do Ministério da Saúde. 

Diagnóstico diferencial 

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, rinovírus, vírus sincicial 

respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. 

Atendimento e tratamento 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo COVID-19, no entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. 

No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos 

diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não 

retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos pacientes com risco 

aumentado de complicações, conforme protocolo de tratamento de Influenza. 

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do 

quadro (qualquer sintoma independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de 

piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de febre 
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(podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou recrudescência de febre ou sinais 

respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia. 

Casos suspeitos ou confirmados para COVID-19 que não necessitem de 

hospitalização e o serviço de saúde opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar 

RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio a 

depender da avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão receber orientações de 

controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para possíveis 

complicações e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para 

eventuais dúvidas ou comunicados. A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar 

retorno e hospitalização imediata do paciente. Porém, 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. 

Para os pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar 

possibilidade de repetir o PCR (teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual 

transferência para quarto de enfermaria sem isolamento, devido a possibilidade de excreção 

prolongada. 

Pacientes que necessitarem de internação prolongada por outras comorbidades, 

devem ter também PCR (teste molecular) repetidos para eventual liberação de isolamento, 

independente de ausência de febre e sintomas hospitalares. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS  
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ANEXO  2 - RECOMENDAÇÕES PARA PESSOAS QUE PREENCHAM A 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO. 
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ANEXO 3 - ORIENTAÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SECREÇÃO 

RESPIRATÓRIA 

Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul 

Centro Estadual de Vigilância em Saúde 

Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN/RS 

VIROLOGIA - LABORATÓRIO DE VÍRUS RESPIRATÓRIOS 

INVESTIGAÇÃO PARA CORONAVÍRUS 2019 – Cov/INFLUENZA 

 

MATERIAIS CLÍNICOS: 1 (um) conjunto de SWABS nasal e oral ou secreção por 

aspirado da nasofaringe. 

QUEM COLETA: a coleta deve ser realizada pelo médico, equipe de enfermagem ou 

laboratório, seguindo as orientações técnicas do LACEN/RS.  

CADASTRO e REQUISIÇÃO: O material clínico deverá ser cadastrado no GAL 

(Gerenciador de Ambiente Laboratorial) AGRAVO INFLUENZA e solicitar PESQUISA DE 

INFLUENZA COM OBSERVAÇÃO DE SUSPEITA DE CORONAVÍRUS e encaminhado 

ao LACEN, acompanhado da REQUISIÇÃO DO GAL e da Ficha de Notificação RedCap 34 

devidamente preenchidas. 

PERÍODO DE COLETA: A amostra clínica deverá ser coletada preferencialmente até o 3° 

dia após o início dos sintomas e, no máximo, até 7 dias após o início dos sintomas, 

independente de utilização de medicação ou vacinação prévias. 

ANTES DA COLETA: 

1. IDENTIFICAR O FRASCO COLETOR OU O TUBO COM A SOLUÇÃO 

FISIOLÓGICA: NOME DO PACIENTE, MUNICÍPIO, DATA DE COLETA, NATUREZA 

DA AMOSTRA E TIPO DE EXAME SOLICITADO. 

2. LAVAGEM DAS MÃOS 

3. COLOCAR EQUIPAMENTO DE EPI (avental descartável, máscara N95, luvas de látex 

descartáveis, gorro e óculos ou viseira de proteção) 
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1. Aspirado da nasofaringe (ANF) - Em Atenção Ambulatorial e 

Especializada e Atenção Hospitalar: 

A coleta do ANF é um processo indolor, podendo apenas provocar 

lacrimejamento reflexo. O coletor descartável de muco deve ser acoplado a uma sonda uretral 

nº 6 com apenas um orifício na extremidade para a obtenção da secreção. 

A aspiração pode ser realizada com bomba aspiradora portátil ou vácuo de parede 

hospitalar. Não utilizar uma pressão de vácuo muito forte. 

Durante a coleta, a sonda é inserida na narina até atingir a região da nasofaringe (6 

a 8 cm), quando então o vácuo é aplicado aspirando a secreção para o interior do coletor. Este 

procedimento deverá ocorrer em ambas as narinas, mantendo movimentação da sonda para 

evitar que haja pressão diretamente sobre a mucosa, evitando sangramento. Alternar a 35 

coleta nas duas fossas nasais até obter um volume suficiente, aproximadamente 1 mL de 

ANF. O vácuo deve ser aplicado após a sonda localizar-se na nasofaringe, tendo em vista que, 

se no momento da introdução da sonda houver vácuo, poderá ocorrer lesão da mucosa. 

Após obter secreção de ambas as narinas, aspirar o meio de transporte viral para o 

interior do coletor (bronquinho) com a mesma sonda. Descartar a sonda em lixo adequado e 

vedar o orifício do bronquinho com a extremidade da borracha. 

 

Observação: Os profissionais devem ficar atentos à retirada da sonda de ANF, 

pois a extremidade introduzida nas vias respiratórias do paciente contém material 

nasofaríngeo potencialmente contaminado em sua parte externa.  

 

 



16 
 

 

2. SWAB nasal e orofaringe (1 conjunto com 3 SWABS cada). Em Atenção 

Básica, Atenção Ambulatorial e Especializada e Atenção Hospitalar: 

Os SWABS a serem usados devem ser de Rayon e estéreis. Não deverão ser 

usados SWABS de algodão, com haste de madeira ou com alginato de cálcio. 

 

 

 

 

 

 

Examinar a fossa nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de 

secreções e a posição do corneto inferior e médio. A inspeção é feita deslocando-se a ponta do 

nariz para cima com o dedo polegar e inclinando-se a cabeça do paciente. Pedir para o 

paciente assoar (limpar) o nariz caso haja secreções. O objetivo do SWAB é colher um 

esfregaço de células e não secreção nasal.  

 Introduzir o SWAB na cavidade nasal (cerca de 5 cm), direcionando-o para cima 

(direção dos olhos), com uma angulação de 30 a 45º em relação ao lábio superior. É 

importante certificar-se que o SWAB ultrapassou superiormente o corneto inferior atingindo o 

meato médio.  
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Após a introdução, esfregar o coletor com movimentos circulares delicados, 

pressionando-o contra a parede lateral do nariz (em direção à orelha do paciente). Remover o 

coletor do nariz do paciente cuidadosamente e introduzi-lo, imediatamente, no tubo com 

solução fisiológica.  

Colher SWAB nas duas narinas (um SWAB para cada narina).  

 Após a coleta do SWAB nasal, proceder à coleta do SWAB de orofaringe 

introduzindo o SWAB maior na região posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na 

língua.  

 Após a coleta, inserir os três SWABs no mesmo frasco contendo solução 

fisiológica.   

ATENÇÃO!!! 

É possível ser utilizado o Meio de Transporte Viral (MTV - meio rosa) para o 

diagnóstico do RTPCR. No entanto este MTV necessita ficar refrigerado em temperatura 

entre 2°C a 8°C antes da coleta ser realizada.  

OBSERVAÇÃO: Em caso de sangramento nasal, abaixar a cabeça do paciente 

para frente (em direção aos joelhos) e manter as narinas pressionadas entre o dedo indicador e 

polegar durante 5 minutos aproximadamente. É recomendável, para realizar a compressão 

digital, a introdução de uma mecha de algodão embebido em adrenalina ou outro 

vasoconstritor nasal na fossa nasal sangrante.   

3. Conduta frente a óbito: coleta de tecidos:  

Para pacientes que evoluíram para o óbito deverá ser realizado a coleta de: Tecido 

da região central dos brônquios (hilar), dos brônquios direito e esquerdo e da traqueia 

proximal e distal. Tecido do parênquima pulmonar direito e esquerdo. Tecido das Tonsilas e 

mucosa nasal. A coleta de amostras para realização do diagnóstico histopatológico deve ser 

feita, observando-se os protocolos em vigência, nos serviços locais de patologia. 

Acondicionar as amostras em frasco de vidro com boca larga com formalina tamponada a 

10%. Utilizar parafina sem compostos adicionais (por exemplo: cera de abelha, cera de 

carnaúba, etc.) no processo de parafinização dos fragmentos.    
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4. Conservação e Transporte do Aspirado e SWABs:  

 O kit para coleta de aspirado é acompanhado de um frasco com meio de 

transporte (meio rosa) e devem permanecer em geladeira (2 a 8°C) até o momento da 

utilização.  

O kit para coleta de SWAB são acompanhados de um frasco com solução 

fisiológica e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso.  

Após a coleta da amostra, o bronquinho ou o tubo com SWABs devem ser 

embalados individualmente em sacos plásticos com zip, permanecendo em geladeira (2 a 8°C) 

até o envio à Seção de Virologia do LACEN/RS no período máximo de 72 horas. O envio ao 

LACEN deve ser realizado com gelo reciclável em caixa de isopor fechada com fita crepe 

contendo somente as amostras para pesquisa de Coronavírus/Influenza. Identificar a caixa 

como Coronavírus/INFLUENZA; as fichas devem ficar afixadas por fora da caixa.  

 

 

 

 

 

 

 

Importante!!! 

 1) As amostras de Coronavírus/Influenza não devem vir misturadas com amostras 

para outros agravos;   

 2) Para embalar as amostras de SWABs, utilizar o mesmo saco com zip do Kit 

distribuído pelo LACEN/RS;   

 3) Nunca colocar documentos (fichas, etc...) dentro da caixa com as amostras.   
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 Em caso de dúvida, contate a Seção de Virologia do LACEN/RS: (51) 3288-

4020. 

ANEXO 4- ORIENTAÇÃO PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR 
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ANEXO 5 – DEFINIÇÃO DE CASOS 

 

 


