PREFEITURA MUNICPAL DE VALENÇA
Secretaria Municipal de Saúde

ESTABELECE NOVO PROTOCOLO PARA COLETA DE MATERIAL PARA COVID19

VALENÇA / RJ

O Município de Valença em conformidade com Nota técnica – SVS/SES-RJ Nº 31/2020, doença pelo
coronavírus (covid-19), informações atualizadas da Nota Técnica – SVS/SES-RJ Nº 01/2020 (nona
atualização). Define normatizações para a coleta de materiais para testagem do COVID19.

Considerando todas as medidas já tomadas para evitar o contágio e a disseminação do vírus no
município de Valença, a Prefeitura Municipal de Valença através da Secretaria Municipal de Saúde,
vem apresentar o Novo Protocolo Municipal para a coleta de materiais para testagem por meio de
SWAB e Sorologia.

Serão realizadas até 30 (trinta) coletas diárias no município sede e, nos distritos pertencentes ao
município um quantitativo de até 10 (dez) coletas diárias, que ocorrerão de domingo a 5ª feira. As
coletas nos finais de semanas serão realizadas em casos de urgência, com prioridade pacientes
internados.

As coletas somente serão realizadas mediante a solicitação médica ou notificação do Departamento
de Epidemiologia.

De acordo com as novas orientações do Ministério da Saúde, atualizadas em 09/07/2020, passam a
ser consideradas as seguintes definições operacionais para COVID-19 e outras Síndromes Gripais:

1-

DEFINIÇÃO:

1.1

CASOS SUSPEITOS
DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG):
Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes
sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça,
tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.
Observações:
Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência
de outro diagnóstico específico.
Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope,
confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.



DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Indivíduo com SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente
no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos
lábios ou rosto.
Observações:
Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

2- Notificação de Casos de COVID-19
QUEM COLHE
 Vigilância
Epidemiológica*
 Hospital Escola de
Valença;
Do 3º ao 7º dia após o
 Hospital Gustavo
início dos sintomas,
Monteiro Junior;
podendo ser realizada
 Hospital de Santa
até o 10º dia.
Isabel.
(Colher de domingo a
 ESF Barão de
quinta-feira )
Juparanã (Centro).
 Distrito de Parapeúna
e Pentagna, serão
realizados pela Equipe
Volante
 Vigilância
Epidemiológica*;
 Trabalhadores de serviços de saúde e
 Hospital Escola de
segurança;
Valença;
 Condições de risco – idosos,
 Hospital Gustavo
cardiopatas, renais crônicos,
A partir do 8º dia de
Monteiro Junior;
imunodeprimidos, doenças respiratórias,
início de sinais e
 Hospital de Santa
diabéticos e gestantes de alto risco;
sintomas.
Isabel.
(Colher de domingo a
 Crianças menores de 2 anos,

ESF Barão de
quinta-feira )
indígenas, gestantes e puérperas;
Juparanã (Centro)
 Instituições de longa permanência para
 Distrito de Parapeúna
idosos.
e Pentagna, serão
realizados pela Equipe
Volante
*Todas as Unidades de Saúde (Atenção Primária e especializada) devem agendar pelo telefone (24)2453-3905
mediante Avaliação Médica e encaminhamento de 7:30 as 16:30 h.

DE QUEM COLHE
 Trabalhadores de serviços de saúde e
segurança,
 Condições de risco – idosos,
cardiopatas, renais crônicos,
imunodeprimidos, doenças respiratórias,
diabéticos e gestantes de alto risco,
 Crianças menores de 2 anos,
indígenas, gestantes e puérperas
 Instituições de longa permanência
para idosos
 Casos de SRAG hospitalizados;
 Óbitos por SRAG independente de
hospitalização.

QUANDO COLHE

SOROLOGIA

SWAB NASAL

MATERIAL

* Quando ocorrer caso de SRAG (óbito ou não), onde não tenha sido possível a coleta para RT-PCR recomenda-se
a realização de teste rápido.

Reforçamos que Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégia de Saúde da Família (ESF), através
do Departamento de Atenção Primária manterão continuamente a coleta dos testes rápidos, de
acordo com a data de início dos sintomas e notificações das referidas unidades.

TESTE RÁPIDO

MATERIAL

DE QUEM COLHE

 Pacientes com síndrome gripal,
 Pacientes com síndrome respiratória
aguda grave,
 Contatos próximos de pacientes
positivados

* Departamento de Atenção Primaria (24) 2453-9276

QUANDO COLHE

A partir 10º dia de
sintomas e / ou contato
próximo com paciente
positivado

QUEM COLHE

 Departamento de
Atenção Primaria*
(Unidades Básicas –
UBS e Estratégias de
Saúde da Família-ESF)

