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PROTOCOLO – DETECÇÃO E ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DA COVID-19 

1 - CASOS SUSPEITOS  

Situação 1:   

Colaborador: pessoa que, teve contato com outra pessoa com suspeita de contagio pelo 
COVID 19: Febre E Pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para 
respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de 
garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) ; 

Situação 2:  

CONTATO PRÓXIMO: pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo de caso suspeito 
ou confirmado para COVID-19 e 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, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) .  

Febre: Considera-se febre aquela acima de 37,8°. Alerta-se que a 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 
Protocolo de investigação e acompanhamento de  Suspeito de Novo Coronavírus (COVID-19). 
Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada.  

Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19:  

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);  
 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por 

exemplo, sendo tossida, ou tocar em tecidos e lenços de papel usados por pessoa com 
suspeita de contagio pelo COVID-19 sem os EPI’s);  

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância 
inferior a 2 metros;  

 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de reunião, sala de 
espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros;  

 O colaborador ou outra pessoa tenha estado diretamente com uma pessoa que e suspeito 
de um caso COVID-19 que não estava com equipamento de proteção individual 
recomendado (EPI) ou com uma possível violação do EPI. 
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2. OBJETIVOS  

a) Definir procedimentos e fluxos para a detecção, atendimento e encaminhamento aos 
colaboradores e clientes suspeitos da COVID-19 no posto de trabalho ou dependências da 
empresa.  

b) Estabelecer ações a serem empreendidas no local para minimizar o risco da disseminação 
do COVID 19.  

c) Proteger a saúde dos colaboradores, clientes, e do público em geral nos estabelecimento da 
empresa onde foi notificada a suspeita de contagio pelo COVID-19.  

d) Manter o funcionamento com orientação e cautela em relação à detecção do caso de 
COVID-19, minimizando os impedimentos aos fluxos dos colaboradores e clientes. 

3 - MEDIDAS GERAIS  

a) Identificar na empresa responsável pela coordenação das ações e articulação com os demais 
órgãos de saúde e investigação do COVID-19. 

b) Definir as estratégias de comunicação, veículo, público-alvo e periodicidade das 
informações.  

c) Utilizar as informações e materiais de comunicação disponibilizados no site do Ministério da 
Saúde (https://saude.gov.br/saude-de-a-z/novocoronavirus) e da Anvisa 
(http://portal.anvisa.gov.br/ coronavirus). Caso haja necessidade de elaborar outro material, 
o mesmo deve ser previamente submetido ao setor de Comunicação competente para 
apreciação e aprovação. 

4. PLANO OPERACIONAL  

4.1 PROCEDIMENTOS PARA CASO SUSPEITO IDENTIFICADO NA EMPRESA 

 a) A empresa deverá:   

 Fornecer máscara cirúrgica ao caso suspeito. Se o mesmo não puder usá-la por causa da 
dificuldade respiratória, devem ser providenciadas toalhas e solicitado que ele cubra o 
nariz e a boca quando for tossir ou espirrar. As toalhas utilizadas devem ser recolhidas e 
destinadas à limpeza e desinfecção, ou dispostas em saco plásticos e descartados em local 
conforme procedimento de segurança. 

 Antes de atender o caso suspeito, paramentar-se com os equipamentos de proteção 
individual (EPIs).  

 Posicionar o caso suspeito, preferencialmente, em um assento isolado. Quando não for 
possível, oferecer máscara cirúrgica para todos os colaboradores que se encontram no 
local onde o suspeito se encontra. 

 Se possível, designar um sanitário para uso exclusivo do caso suspeito. Se não for possível, 
deve-se limpar as superfícies normalmente tocadas do(s) sanitário(s) (torneira, maçaneta, 
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tampa de lixeira, balcões) com água e sabão ou desinfetante, conforme procedimentos de 
desinfecção.  

 O caso suspeito deverá ser estimulado a realizar a lavagem das mãos ou usar a solução 
alcoólica para higienização das mãos com frequência, especialmente após tossir ou 
espirrar. 

 Na presença de acompanhante ou familiar, poderá ser oferecida máscara cirúrgica como 
medida protetiva do acompanhante. 

 O gerente ou responsável pela empresa, ao tomar conhecimento do fato, deverá informar 
ao órgão competente a saúde, de imediato. 

 A procedência do caso suspeito, incluindo todas as informações (Formulário de 
investigação).  

 O estado geral do caso suspeito.  
 Se o caso suspeito  teve contato com alguém que esta com sintomas pelo COVID-19. 
 O número total de pessoas  que esteve em contato.  
 Receber a informação e comunicar imediatamente o fato à autoridade sanitária. 
 Indicar o local onde o colaborador ou cliente esteve após sintomas. 
 Procedimentos a serem seguidos no atendimento aos casos suspeitos durante a 

investigação e  confirmação de contagio pelo COVID-19: 
 Antes de entrar em contato com o caso suspeito, a equipe de investigação e a autoridade 

sanitária deverão paramentar-se com os EPIs adequados, de acordo com o procedimento 
de segurança. 

 Ao constatar que há suspeita de contagio do  COVID-19, a equipe em conjunto com a 
autoridade sanitária e a vigilância epidemiológica, avaliará os sinais e sintomas do 
colaborador ou cliente, ainda no local.  

 Compete ao médico a avaliação dos critérios clínicos e à autoridade sanitária, em conjunto 
com a vigilância epidemiológica, se pertinente, a avaliação dos critérios epidemiológicos 
para enquadramento como caso suspeito, de acordo com a definição do Ministério da 
Saúde.  

 Independentemente da classificação do caso como suspeito, a condução clínica do 
suspeito de contagio é de responsabilidade do médico.  

 O atendimento médico deverá ser realizado na ambulância (pátio), no posto médico ou 
ainda na empresa, de acordo com as condições clínicas.  

 

Compete à autoridade sanitária: 

 A avaliação do risco e, caso necessário, a comunicação imediata à Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde (SMS ou SES). 

 Acionar o hospital de referência indicado no sítio eletrônico do Ministério da Saúde para 
possível encaminhamento do caso suspeito, especialmente os grave. 

 Preencher o Termo Protocolo de investigação e acompanhamento de  Suspeito de Novo 
Coronavírus (COVID-19) do caso suspeito.  

 O colaborador ou cliente - caso suspeito - deve ser notificado sobre a medida de 
isolamento por 14 (quatorze) dias, determinada por prescrição médica no posto médico do 
municipio, conforme previsto na Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março de 2020.  
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 O colaborador ou cliente (suspeito) deve ser orientado a utilizar máscara no deslocamento 
até seu domicílio e procurar assistência à saúde no caso de piora do estado geral, 
especialmente falta de ar.  

 O colaborador ou cliente – caso suspeito deverá ser encaminhado diretamente a unidade 
de saúde, de acordo com o Plano de Contingência.  

 Os contatos próximos também deverão ser orientados quanto à necessidade de 
isolamento por 14 (quatorze) dias. A medida de isolamento por recomendação será feita 
por meio de notificação expressa da Autoridade Sanitária à pessoa contactante, 
devidamente fundamentada. 

 Orientar a realização da limpeza e desinfecção da ambulância utilizada no transporte e do 
trajeto percorrido pelo caso suspeito, conforme os procedimentos descritos na RDC 56, de 
6 de agosto de 2008. Quando ocorrer contato do paciente com superfícies, estas devem 
ser limpas e desinfetadas utilizando-se desinfetante como álcool a 70% ou hipoclorito de 
sódio a 1%. 

Considerações finais: 

Desta forma, este protocolo foca na abordagem de investigação do contagio pelo 
COVID-19. A potencial gravidade da infecção pelo novo coronavírus e sua alta 
transmissibilidade demandam medidas de restrições de contato. Com a declaração de 
pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e de emergência em saúde 
pública pelo governo brasileiro, estratégias excepcionais começam a ter que surgir 
para garantir o recomendado isolamento social, principalmente para os casos 
suspeitos. 

Referencias: 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/5777769/Protocolo+-

+detec%C3%A7%C3%A3o+e+atendimento+de+casos+suspeitos++em+PAF/c59c95d1-53f0-

45e4-a91a-00e957086183 
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