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Protocolo de investigação e acompanhamento de  Suspeito de Novo Coronavírus 
(COVID-19) 

1 - Febre e sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar) e nos últimos 14 dias antes do início dos 
sintomas, histórico de viagem a área com transmissão local* 

2 - Febre e sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar) e nos últimos 14 dias antes do início dos 
sintomas, tenha tido contato próximo com caso suspeito para 2019-Covid 19 

3 - Febre ou sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e dificuldade para respirar) e Nos últimos 14 dias, tenha tido contato 
próximo com caso confirmado em laboratório para 2019-Covid 19 

Informações da Notificação 

Protocolo nº ______________________________________________________________________ 

Data da Notificação do caso : ______________________________________________________________________ 

Unidade/Posto de Trabalho: ______________________________________________________________________ 

Serviço de Atendimento do Caso 
do suspeito de COVID 19: ______________________________________________________________________ 

Profissional resposanvel pelo 
Preenchimento da notificação: ______________________________________________________________________ 

Cargo/Função: ______________________________________________________________________ 

Telefone de Contato: ______________________________________________________________________ 

  

Informações Pessoais (Informações do Suspeito de COVID 19) 

Data de Nascimento: _______/______/2020 

Idade: ______________________________________________________________________ 

Sexo: (    ) Feminino    (    ) Masculino 

Ocupação: ______________________________________________________________________ 

Setor de Trabalho: ______________________________________________________________________ 

Endereço: 

Rua: ____________________________________________________________nº________ 

Bairro: ______________________________________________________________________ 

Cidade/Estado ______________________________________________________________________ 

Telefone para contato: ______________________________________________________________________ 

Informações Clinicas do suspeito de COVID 19 

Data do Inicio de sintomas: _______/______/2020 

Data do atendimento: ______/______/_________ 

Local de atendimento: ______________________________________________________________________ 

Municipio de atendimento: ______________________________________________________________________ 
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Hospitalizado:  

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Máscara cirurgica foi/estava sendo usada (utilizada) pelo colaborador durante a investigação do caso: 

(    ) Sim 

(    ) Não 

 

Evolução e Data: ______/_______/2020 

(    ) Cura 

(    ) Monitoramento domiciliar 

 

Sintomas no momento da investigação: 

(    ) Febre 

(    ) Fraqueza 

(    ) Tosse 

(    ) Dor na Garganta 

(    ) Coriza 

(    ) Diárreia  

(    ) Náusea / Vômito 

(    ) Dor de cabeça 

(    ) Outros 

 

O colaborador viajou 14 dias antes do inicio dos sintomas: 

(    ) Sim 

(    ) Não 

  

O paciente esteve em estabelecimentos de saúde nos 14 dias antes do inicio dos sintomas? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

  

O paciente teve contato com pessoa doente que viajou recentemente para países vizinhos? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

  

O paciente teve contato com caso confirmado ou suspeito de 2019 (COVID-19)? 

(    ) Sim 

(    ) Não 

  

Investigação de Contatos: 

Pessoas e local que esteve em contato nos ultimos dias que antecederam a investigação: 

1 - Telefone para contato:  _______________________________________________________________________ 

2 - Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 

3 - Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 

4 - Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 
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5 - Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 

6 - Telefone para contato: _______________________________________________________________________ 

  

 
 
 
Fechamento: 

(    ) Descartado 

(    ) Confirmado 

  

Informações Complementares:  

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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