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Quadro Clínico da COVID-19

▪ Nenhum sinal ou sintoma específico pode discriminar de forma confiável o 
COVID-19 de outras doenças respiratórias

▪ Anosmia, disgeusia e dispneia silenciosa 

▪ Pode ser causa ou descompensação: insuficiência cardíaca; diabetes; AV 
Encefálico ou tromboembolismo

▪ A maioria das pessoas vai se recuperar espontaneamente com cuidados gerais 

▪ Complicações típicas incluem insuficiência respiratória, sepse, complicações 
vasculares

▪ Síndrome complexa

Diagnóstico: teste molecular – RT-PCR



Período de Incubação: 2 a 14 dias (Média = 4 dias)

Período de transmissão : 2 dias antes do início dos sintomas até 10 dias nos quadros leves a

moderados e 20 dias em pacientes graves de UTI ou imunodeprimidos

Formas de transmissão: Gotículas e contato. Eventualmente por aerossol, em determinados

locais como UTIs (ventilação mecânica, aspiração) e áreas mal ventiladas

Exposição a contatos domiciliares sem proteção: 14 dias de afastamento das atividades dos

alunos. Avaliar cada situação de risco para indicar o afastamento, especialmente nos serviços

essenciais

Quando colher RT-PCR? três a sete dias do início dos sintomas

Sorologia (IgG, IgM e IgA): melhor momento da coleta 14 a 21 dias do início dos sintomas

Pontos de Atenção – Dia a Dia das Orientações



Evitar aglomeração. Proibir confraternizações em todos os ambientes do Hospital e ambulatórios. As

chefias e preceptores devem desestimular reuniões em locais externos ao hospital como restaurantes e

bares. Sinalizar o chão e as áreas das filas de atendimento, elevadores, salas de espera em todos os

ambientes para garantir o distanciamento mínimo de 1 metro. Permitir a entrada nos ambulatórios apenas de

pacientes agendados e em horários determinados. Controle rigoroso de acompanhantes e restrição de visitas

hospitalares.

Utilizar máscara durante todo o atendimento, tanto para trabalhadores de saúde como

pacientes, desde que não tenham contraindicação. Os trabalhadores da saúde, incluindo alunos, estagiários e

médicos residentes, para o atendimento dos pacientes também devem utilizar óculos de proteção ou protetor

facial (face shield). Nas áreas de atendimento de pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 e nas

unidades de terapia intensiva, equipamentos de proteção individual devem ser utilizados de acordo com as

orientações da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e atividades exercidas pelo profissional da

saúde.

Pontos de Atenção – Nota Técnica



Manter os ambientes ventilados com troca de ar com o ambiente externo. Em locais que não

possuam ar-condicionado central com filtro de alta eficácia, manter janelas e portas abertas.

Higienizar as mãos com frequência com água e sabão ou álcool gel. Evitar tocar os olhos, boca

e nariz durante todo o atendimento.

Aumentar a frequência da limpeza em todas as áreas hospitalares e ambulatoriais com

álcool a 70% ou germicida hospitalar.

Os trabalhadores da saúde devem se auto avaliar para a presença de sintomas

respiratórios antes de vir ao trabalho: dor de garganta, tosse ou falta de ar, presença de febre,

alteração do paladar ou do olfato. Não venha trabalhar se tiver com alguns desses sintomas que

podem ser da COVID-19. Procure o serviço médico dos funcionários ou dos alunos.

Pontos de Atenção – Nota Técnica



NOVAS VARIANTES DO SARS-CoV-2

- Reino Unido: Sequenciada em setembro de 2020

- Africa do Sul – dezembro de 2020

- Brasil – janeiro de 2021 – 2 casos com elo epidemiológico com contatantes que vieram da Inglaterra

- Manaus: 4 viajantes japoneses que estiveram em Manaus e em 02/01/2021 retornaram para o Japão com sintomas





Summary

We have detected a new variant circulating in December

in Manaus, Amazonas state, north Brazil, where very high

attack rates have been estimated previously. The new

lineage, named P.1 (descendent of B.1.1.28), contains a

unique constellation of lineage defining mutations,

including several mutations of known biological

importance such as E484K, K417T, and N501Y.

Importantly, the P.1 lineage was identified in 42% (13

out of 31) RT-PCR positive samples collected between

15 to 23 December, but it was absent in 26 publicly

available genome surveillance samples collected in

Manaus between March to November 2020. These

findings indicate local transmission and possibly recent

increase in the frequency of a new lineage from the

Amazon region. The higher diversity and the earlier

sampling dates of P.1. in Manaus corroborates the travel

info of recently detected cases in Japan, suggesting the

direction of travel was Manaus to Japan. The recent

emergence of variants with multiple shared mutations in

spike raises concern about convergent evolution to a new

phenotype, potentially associated with an increase in

transmissibility or propensity for re-infection of individuals.
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