
SECRETARIA DE SAÚDE

Orientações aos Profissionais de Saúde Novo Coronavírus (2019-nCoV)

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO DE NOVO CORONAVÍRUS (2019-nCoV)
Febre1 e/ou sintomas respiratórios2 (pelo menos um sinal ou sintoma) 

e
Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, histórico de viagem a área com transmissão local

ou
Nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas, tenha tido contato próximo3 com caso suspeito ou 

confirmado em laboratório para 2019-nCoV.
OBS.: Nos casos de gestantes, crianças idosos e imunodeprimidos podem não apresentar os sintomas 

clássicos. Devem ser observados com mais critério.

 COLETAR UMA AMOSTRA DE SWAB 
COMBINADO DE NASOFARINGE (SNF) EM SERVIÇOS DE 

SAÚDE PÚBLICOS, E NOS PRIVADOS REALIZAR A COLETA 
DE 1 AMOSTRA QUE SERÁ ALIQUOTADA EM DUAS 

PARTES (MÍNIMO DE 2ML) E ENCAMINHAR UMA DELAS 
PARA O LACEN/PR ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL À ESTADUAL

As amostras devem ser mantidas refrigeradas (4-8ºC) e 
enviadas ao Lacen no prazo de até 48h, e após este 

período congelar a -20ºC. Em pacientes intubados, poderá 
ser coletado lavado broncoalveolar.

MEDIDAS DE
PRECAUÇÃO

Precaução padrão, 
contato e gotícula 
(máscara cirúrgica, 

luva, avental de 
contágio, óculos de 

proteção e gorro). Para 
procedimentos que 
geram aerolização, 
usar máscara N95.

NOTIFICAÇÃO 
IMEDIATA A 
SMS/DIVE

Notificar a vig. 
epidemiológica 
98404-7090

Preencher ficha de 
notificação que 
será retirada no 

local pela equipe 
SMS.

CASOS LEVES
Manejo Atenção Primária de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento (UPA) - Manter isolamento domiciliar.

CASOS MODERADOS E GRAVES
Solicitar internação hospitalar avaliando necessidade de UTI.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Febre, tosse, dispnéia, expectoração, fadiga, 

mialgia, cefaléia, dor de garganta, congestão nasal, 
miastenia, pneumonia sem sinal de gravidade.

COMPLICAÇÕES
Pneumonia severa, taquipneia (>30 bat/min), SPO2 
< 90% em ar ambiente, síndrome respiratória aguda 

grave, infecção secundária, lesão cardíaca aguda.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS
Influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, coqueluche, infecções fungicas, 

outros corona vírus.

MEDIDAS IMPORTANTES A SEREM ADOTADAS
Higienização das mãos, respeitando os 5 momentos, limpeza e desinfecção das superfícies, etiqueta da 

tosse.

1Febre 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.

2Dor de garganta, coriza, batimento de asas nasais, cefaleia (dor de cabeça), irritabilidade/confusão, adinamia (fraqueza).

3Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros (2 m) 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.


