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    Alerta Epidemiológico – Novo Coronavírus (2019 – nCoV) 
 

                                                                                                  27 de Janeiro de 2020. 
 

A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis alerta para os critérios de 

suspeição frente à ocorrência de emergência por doença respiratória, causada por agente novo 

coronavírus (2019-nCoV), iniciado na cidade de Wuhan , Capital da Província de Hubei na 

China. Seguem, abaixo, as definições descritas pelo Ministério da Saúde e o link que permite 

consulta das áreas de transmissão local atualizadas: 

Caso suspeito: 

Todo indivíduo que apresentar febre1 e sintomas respiratórios (por exemplo, tosse e 

dificuldade para respirar) e possua histórico de viagem à área de transmissão local da doença² 

nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas ou tenha tido contato próximo com caso 

suspeito ou confirmado em laboratório para 2019-nCoV. As áreas de transmissão serão 

atualizadas pelo link saude.gov.br/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.  

     ² Áreas de transmissão conforme o MS até 23/01/20:  

     *     PROVÍNCIA DE HUBEI, CHINA. 

     *     PROVÍNCIA DE GUANGDONG, CHINA.  

Para fins de notificação considerar qualquer pessoa proveniente da China. 

          Frente a esta situação, é imprescindível que todos os profissionais de saúde, na 

assistência de um caso que preencha os critérios de suspeição, notifiquem imediatamente 

(no momento do atendimento do paciente), por telefone, à Equipe de Vigilância em 

Doenças Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, pelos telefones 3289-2471 ou 

3289-2472 (no horário comercial) ou pelo telefone de plantão (de conhecimento dos serviços  

de  saúde,  à  noite,  finais  de semana e feriados) para realização de coleta imediata de  dois 

swab naso/orofaríngeo utilizando dois kits, os mesmos já disponíveis para coleta de 

Influenza/SRAG e fluxos para diagnóstico laboratorial, que serão encaminhados através da 

Vigilância.  


