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• Ocorrência em 24 países 

• 23 países : exposição na China

• 11 desses tem casos 

atribuídos à transmissão local 

dentro do país

• 4 países relatam casos em que a 

exposição provável ocorreu fora do 

país e fora da China.

• Todas as transmissões ocorreram 

dentro de clusters definidos.
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Capacitação e alinhamento de ações com a rede de Vigilância e Assistência

da Cidade de São Paulo

Em 28/01/2020, realizada reunião com DRVS – Diretores Regionais de Vigilância 
em Saúde para apresentação da situação epidemiológica e fluxos de vigilância

Em 29/01/2020, realizada reunião com Coordenadores Regionais de Saúde e 
Diretores de Hospitais Municipais 

Apresentação e Orientação para  diretores regionais de educação e Sindicato 
dos Taxistas

Em 04/02/20  e 10/02  : capacitação para profissionais da rede – Hospitais, 
AMA, PS, PA, UPA, parceiros, UVIS e UBS - público alvo – 1.500 

profissionais que atuarão na rede como multiplicadores 



 Em 10/01/20, disponibilizada orientação à população e aos profissionais de saúde;

 Criação de link para Notificação on line dos casos suspeitos, por profissionais de 

saúde;

 Atualização diária  de informações técnicas no site 

 Produção e publicação de nota técnica pela DVE/COVISA 

Disponibilização de informações para profissionais de saúde e cidadão
www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Publicação de 

documentos e fluxos 

pela COVISA/SMS



https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_sa

ude/doencas_e_agravos/index.php?p=291730







*As áreas com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da Saúde, no

link: http://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona

1 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.

2 Contato 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

Definição de caso suspeito de n- 2019 
CoV

http://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona




Fonte: DVE/COVISA/Formsus

Dados até 13-02-2020, sujeito a alterações, de acordo com COE/Ministério da Saúde

Total de Notificações de novo coronavírus segundo classificação, recebidas na 
DVE/COVISA, de 20-01-2020 a 09-02-2020

Classificação Residentes 
no MSP

Residentes em 
Outros Municípios

Total de 
Notificações

Suspeitos* 2 1 3

Descartados 13 1 14

Excluídos 9 4 13

Confirmados 0 0 0

Total de Notificados 24 6 30





Primeiros 425 casos confirmados

em Wuhan, até 22 de janeiro de 

2020.



Primeiros 425 casos confirmados

em Wuhan, até 22 de janeiro de 

2020.

R0  =  2,2 (1,4 – 2,68)

Período de incubação = 14 dias 

27% = atendimento médico em 2 

dias

89% das hospitalizações após 5 dias



 Um empresário alemão de 33 anos de idade, saudável (Paciente 1)

› 24/01/20 : dor de garganta, calafrios,mialgia

› 25/01/20 : febre de 39,1 ° C e tosse produtiva.

 <  20% dos casos



Figure 1. Timeline of 

Exposure to Index 

Patient with 

Asymptomatic 2019-

CoV Infection in 

Germany.







Triagem  

› Reconhecer e classificar todos os pacientes com suspeita de infecção por 

2019 nCoV no primeiro contato com o serviço de saúde.

› Início dos tratamentos de emergência com base na gravidade da doença.

 doença leve, moderada, SRAG, sepse e choque séptico. 



Doença não 

complicada

Infecção viral não complicada do trato respiratório superior, podem apresentar sintomas inespecíficos 

como febre, tosse, dor

garganta, congestão nasal, mal-estar, dor de cabeça, dor muscular ou mal-estar. 

Pneumonia leve Paciente com pneumonia e sem sinais de gravidade.

SRAG Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e 

que apresente dispneia ou saturação de O2< 95%

Em crianças, além dos itens acima, observar também os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem 

intercostal, desidratação e inapetência

Sepse Disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção 

 Suspeita ou certeza de infecção e um aumento agudo de ≥ 2 pontos no SOFA em resposta a uma 

infecção (representando disfunção orgânica)

Choque Séptico Sepse acompanhada por profundas anormalidades circulatórias e celulares/metabólicas capazes 

aumentar a mortalidade substancialmente 

 Sepse + necessidade de vasopressor para elevar a pressão arterial média acima de 65 mmHg e 

lactato > 2 mmol/L (18 mg/dL) após reanimação volêmica adequada



CONDUTAS

 Suporte Ventilatório

 Suporte Hemodinâmico

 Oseltamivir

 Antibiótico



 Oxigenoterapia suplementar imediatamente : SRAG e dificuldade respiratória, 
hipoxemia ou choque.

› Iniciar oxigenoterapia a 5 L / min 

 SpO2 alvo ≥90% em adultos não grávidas e SpO2 ≥92-95% em pacientes grávidas.

 Crianças : SpO2 ≥94%; de outra forma

 oxímetros de pulso, oxigênio,cânula nasal, máscara facial simples e máscara com saco 
reservatório

 A insuficiência respiratória hipoxêmica na SRAG  geralmente resulta de 
alteração intrapulmonar de ventilação-perfusão ou shunt e geralmente requer 
ventilação mecânica.



 O oxigênio nasal de alto fluxo (HFNO) ou a ventilação não invasiva (VNI) devem ser 
usados apenas em pacientes selecionados com hipoxemia.

 O risco de falha do tratamento é alto em pacientes com MERS tratados com VNI e 
HFNO

› As diretrizes da VNI não recomendam o uso na insuficiência respiratória hipoxêmica da doença viral 
pandêmica (referente a estudos de SARS e influenza pandêmica)

› Riscos: intubação atrasada, grandes volumes correntes e pressões transpulmonares
prejudiciais. 

 Dados limitados sugerem uma alta falha quando os pacientes com MERS recebem 
VNI.

Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. E

Respir J 2017;50.

Arabi YM, Arifi AA, Balkhy HH, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with Middle East respiratory syndrome coronavirus infectio

Ann Intern Med 2014;160:389-97.



 Use tratamento conservador de fluidos em pacientes com SRAG 

quando não houver evidência de choque.

 Pacientes com SRAG devem ser tratados com cautela com fluidos 

intravenosos, pois a ressuscitação agressiva pode piorar a 

oxigenação, especialmente em locais onde a disponibilidade de 

ventilação mecânica é limitada

Schultz MJ, Dunser MW, Dondorp AM, et al. Current challenges in the management of sepsis in ICUs in resource-poor settings and suggestions for

the future. Intensive Care Med 2017;43:612-24.

National Heart L, and Blood Institute Acute Respiratory Distress Syndrome Clinical Trials Network,, Wiedemann HP, Wheeler AP, et al. Comparison

of two fluid-management strategies in acute lung injury. N Engl J Med 2006;354:2564-75.



 Inicie antibioticoterapia empírica – 1h  

 Internados não graves:

› Quinolona ou β-lactâmico + Macrolídeo

 Admitidos na UTI

› Risco de Pseudomonas sp- β-lactâmico + Quinolona

› Sem risco para Pseudomonas sp- β-lactâmico + Quinolona ou Macrolídeo

J Bras Pneumol. 2009;35(6):574-601



Arabi YM, Mandourah Y, Al-Hameed F, et al. Corticosteroid Therapy for Critically Ill Patients with Middle East Respiratory Syndrome. Am J Respir

Crit Care Med 2018;197:757-67.

 Não deve ser dado 

› Sem evidência de benefício

› Aumento das complicações

› Sem mudança na mortalidade



 Interferon-α2b  - nebulização

 Lopinavir/ Ritonavir 

 Remdesivir



 Início imediato na suspeita

 Dose : 75mg   VO 2 vezes ao dia, por 5 dias

 Preferencialmente nas primeiras 48h

› Estudos mostram redução na morbidade e  mortalidade mesmo se iniciado após 48 h , alguns 
estudos mostram benefício mesmo quando iniciado em até 5 dias do início dos sintomas

 Dobson et al – redução em 44% no risco de complicações respiratórias e 63% no tempo de 
hospitalização 



 Avaliação dos contactantes :busca ativa de contatos próximos (familiares, colegas 

de trabalho, entre outros, conforme investigação)

› possibilidade de manifestação de sintomas 

› indivíduos próximos que manifestarem sintomas procurem imediatamente o serviço de 

saúde

› Casos descartado independente dos sintomas podem ser retirados do isolamento 

domiciliar.



vigresp@prefeitura.sp.gov.br

ccavazzana@prefeitura.sp.gov.br

Telefone : 33978367/33978310/33978389
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