NOTA TÉCNICA COVID-19 nº 006/2020
CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERRC/GEASF/DIAS/GCINT/DMAC/SMSA/PBH
Belo Horizonte, 19 de março de 2020.
ASSUNTO: Orientações para a Vigilância Epidemiológica do COVID-19 no município de Belo Horizonte
1. Situação Epidemiológica
Em 17/03/2020, o município de Belo Horizonte foi considerado local com transmissão comunitária
do Sars-CoV-2. Os últimos dados oficiais (19/03/2020) reportam 18 casos positivos na cidade. Nesse
cenário, foi necessário readequar as medidas que já estavam em vigor, de forma a fortalecer a capacidade
da rede de assistir adequadamente os casos graves. A estratégia para identificação da circulação viral no
município será realizadaatravés da vigilância da Síndrome Gripal (SG) em unidades sentinelas e da
vigilância universal da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
2. Orientações para a vigilância dos casos
2.1. Definições de casos suspeitos
2.1.1. Síndrome gripal (SG) - indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse
ou dor de gargantae com início de sintomas nos últimos 7 dias.

2.1.2. Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) - indivíduo hospitalizado com febre, mesmo
que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou
saturação de O2 menor que 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por
SRAG independentemente de internação.
As definições acima são independentes da história de viagem, contato com casos suspeitos ou
confirmados de COVID-19.

O CID a ser utilizado para atendimento e solicitação de internação (AIHs) para ambas as situações é o J11.

3. Notificação e coleta de exame (swab) para pesquisa de vírus respiratórios
3.1. Casos de Síndrome Gripal



Notificação em formulário on-line (http://bit.ly/notificaCOVID19).



Sem coleta de exames para pesquisa de vírus respiratórios.

3.2. Casos de SRAG



Notificação imediata por telefone à Vigilância Epidemiológica da Regional (GAERE) de referência
da unidade de atendimento (8 às 18h nos dias úteis), ou ao CIEVS-BH (telefone: 98835-3120),
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nos dias úteis após às 18h, finais de semana e feriados.


Notificação em formulário on-line (http://bit.ly/notificaCOVID19) e ficha própria de SRAG. A
ficha para notificação de casos de SRAG está disponível no link:



https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital_07.02.2020.pdf



Encaminhamento em até 24 horas da ficha de SRAG para a GAERE de referência da unidade de
atendimento. A GAERE então encaminhará a ficha para a regional de residência (se residente
em Belo Horizonte) e para o e-mail nucleoep@pbh.gov.br. O CIEVS-BH solicitará a coleta de
swabpara pesquisa de vírus respiratórios, incluindo SARS-Cov 2, para os pacientes internados
em qualquer unidade de internação de Belo Horizonte. Não há, nesse momento, definição de
prazo máximo para a coleta de exames.

3.3. Profissionais de saúde



Para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de atendimento dos casos e que
apresentarem sintomas respiratórios, a coleta de swab para pesquisa de vírus respiratórios
poderá ser realizada e priorizada. Estes profissionais precisam ser afastados até o resultado de
exames OU até preencher os critérios de suspensão do isolamento domiciliar descritos abaixo.



O profissional deve fazer contato telefônico com o CIEVS-BH que o direcionará para a coleta da
amostra.



Notificaçãoem formulário on-line (http://bit.ly/notificaCOVID19) E ficha própria de SRAG. A
ficha para notificação de casos de SRAG está disponível no link:



https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital_07.02.2020.pdf

Laboratórios privados devem comunicar imediatamente ao CIEVS-BH quaisquer resultados positivos para
vírus respiratórios.

4. Orientações para o manejo de casos suspeitos e uso de equipamento de proteção individual
(EPI), vide notas técnicas:



Nota técnica COVID-19 n° 07/2020.



Nota técnica COVID-19 n° 08/2020.

2 de 3
Secretaria Municipal de Saúde | SMSA
Av. Afonso Pena, 2.336 | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG

5. Isolamento domiciliar de casos suspeitos
Os pacientes suspeitos de síndrome gripal (sem necessidade de internação) deverão permanecer em
isolamento domiciliar, com restrição de deslocamento nas áreas comuns do domicílio e utilizar máscara
cirúrgica. O término do isolamento está indicado quando o paciente preencher os três critérios abaixo:



ausência de febre por no mínimo 72 h sem uso de antitérmico E



melhora dos outros sintomas (ex: tosse ou dispneia) E



passados 07 dias após o início dos sintomas.

O paciente deverá receber o impresso com as recomendações para isolamento domiciliar (disponível
em:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-

governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20isolamento%20respirat%C3%B3rio%20do
miciliar.pdf).
Os pacientes com quadro de síndrome gripal devem ser alertados para o surgimento de sinais de
alerta ou de gravidade. Nessas situações, deverão procurar atendimento médico imediato.

Lista de telefones e email das GAERE
Barreiro
gaereb@pbh.gov.br
3277-5946/5921
Centro Sul
gaerecs@pbh.gov.br
3277-4331/4845
Leste
gaerel@pbh.gov.br
3277-4998/4477
Nordeste
gaerene@pbh.gov.br
3277-6241/6242
Noroeste
gereno@pbh.gov.br
3277-7635/7647
Norte
gaeren@pbh.gov.br
3277-7841/7853
Oeste
gaereo@pbh.gov.br
3277-7082/7085
Pampulha
gaerep@pbh.gov.br
3277-79-38/7933
Venda Nova
gaerevn@pbh.gov.br
3277-5413/5414
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