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I.

APRESENTAÇÃO

Este documento serve de base de orientação para a implementação de acções de prevenção
e resposta ao surgimento de um surto pelo novo coronavírus SARS-CoV2 (inicialmente
nomeado como 2019-CoV) em Angola e está baseado no Regulamento Sanitário Internacional.
A epidemia de doença pelo Coronavírus 2019 (denominada COVID-19) pode causar
considerável morbidade e mortalidade considerável no país. A transmissão pessoa-a-pessoa
foi confirmada, mas são necessárias mais informações para melhor avaliar a extensão desse
modo de transmissão. A fonte da infecção é ainda desconhecida e pode estar activa. O
reservatório e a história natural da doença, continuam em investigação
O presente instrumento descreve um conjunto de medidas a serem implementadas a nível
nacional por cada Sector do Governo e a operacionalização da resposta com o objectivo de
reduzir o risco de introdução do vírus SARS-CoV2 na população; reduzir a magnitude da
epidemia; reduzir a transmissão por medidas individuais de protecção ou ambientais; e
reduzir o número total de infecções e, por conseguinte, o número de casos e óbitos.
Este instrumento visa também a elaboração de planos de resposta nos diferentes níveis do
Sistema Nacional de Saúde. As orientações incluídas nesta directriz são extensivas aos
indivíduos, organizações e instituições
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II.

INTRODUÇÃO

2.1. Antecedentes
A 31 de Dezembro de 2019, as autoridades sanitárias da República da China reportaram à
Organização Mundial da Saúde um cluster de pneumonia de etiologia desconhecida em
trabalhadores e frequentadores do mercado de animais vivos na cidade de Wuhan, província
de Hubei, na China.
A 7 de Janeiro de 2020, os cientistas chineses identificaram um novo COVID-19 como agente
causador da doença. A informação sobre a sequenciação genómica do novo vírus foi
partilhada a nível internacional. A partir do 12 de Fevereiro de 2020 a OMS oficializou a
designação do vírus como “SARS-CoV2”.
2.2.

Características da infecção pelo coronavírus 2019-nCoV

O coronavírus SARS-CoV2 faz parte de uma grande família de vírus que causam doenças
respiratórias. A sintomatologia mais comum inclue sintomas respiratórios, febre, tosse, falta
de ar e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves, a infecção pode causar pneumonia,
síndrome respiratória aguda grave, insuficiência renal e a morte, especialmente a idosos e
doentes com condições subjacentes como doenças crónicas, desnutridos e imunodeficientes.
A doença é transmitida de humano a humano, através das micro gotas respiratórias e salivais
produzidas ao espirrar, tossir e falar e das secreções de fluidos corporais e superfícies
contaminadas. O período de incubação é de 2 a 14 dias, com um tempo médio de 5 a 7 dias.
Não existe nenhum tratamento específico para esta doença. No entanto, a maioria dos
sintomas pode ser controlada com um tratamento adaptado ao estado clínico do doente. Além
disso, os cuidados paliativos prestados às pessoas infectadas podem ser altamente eficazes.
2.3. Situação Actual
Até ao 30 de Janeiro de 2020 tinham sido registados a nível global um total de 6.065
confirmados com 213 óbitos. Destes, 82 casos foram diagnosticados em 18 países fora da
China e não tinham sido registadas mortes fora do país asiático (fonte: portal da Organização
Mundial da Saúde - OMS, 30 de Janeiro de 2020). Nessa data, a OMS declarou a emergência
sanitária internacional com base na rápida expansão da circulação vírus para outros países.
Em Angola, o único alerta foi um caso suspeito que chegou a 16 Janeiro à cidade de Luanda
vindo da cidade de Li- Hua foi notificado às autoridades sanitárias. Foi colhida amostra e
processada no Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS) tendo como sido o
resultado positivo para influenza A (gripe comum). Até o 30 de Janeiro não foram registados
casos até a data de elaboração deste Plano.
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2.4. Justificação
A infecção por Coronavírus SARS-CoV2 (ou COVID-19) causa uma doença viral altamente
contagiosa responsável de uma grande morbilidade e inúmeras perdas económicas. O risco
de introdução do vírus em Angola é alto devido a:
a) Entrada de pessoas provenientes de países infectados;
b) Debilidade do sistema de vigilância nos pontos de entrada;
c) Elevado movimento migratório nos pontos de entrada;
d) Fronteiras extensas e vulneráveis.
Presentemente o país está numa situação de alerta, face à ameaça da doença e é caracterizada
pela tomada de medidas que visam conter a introdução do vírus e ocorrência de possível
epidemia. As acções baseiam-se principalmente no reforço da vigilância epidemiológica,
treino de todos intervenientes, comunicação de risco e engajamento da comunidade, assim
como a mobilização de recursos adicionais para o diagnóstico e prestação de cuidados.
O presente plano pretende assim definir as principais linhas estratégicas a serem adoptadas
pelo país de acordo com as normas e orientações internacionais, no contexto do país.
O plano deverá ser revisto sempre que a situação epidemiológica ou o desenvolvimento social
e tecnológico o recomendem. As orientações para a sua operacionalização constam nos
anexos específicos apresentados.
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III.

OBJECTIVOS E FINALIDADE

3.1. Objectivo Geral
Reduzir ao mínimo o risco de introdução e disseminação do SARS-CoV2 em Angola e o
impacto negativo de uma epidemia na saúde da população e na esfera económica e social do
País.
3.2. Objectivos Específicos
1. Intensificar a aplicação das medidas do Regulamento Sanitário Internacional 2005
(RSI 2005) para reduzir o risco de entrada do vírus garantindo a informação
antecipada dos passageiros a bordo.
2. Garantir protecção das fronteiras do País com base no Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) vigente em todos os pontos de entrada para um controlo reforçado
da entrada de viajantes doentes, alimentos de qualquer origem pelos aeroportos,
portos, terminais ferroviários e fronteiras terrestres.
3. Fortalecer a coordenação e cooperação intersectorial para efectivar as medidas de
controlo e o seu cumprimento por cada Organismo da Administração Central do
Estado, Governos Provinciais e Administrações Municipais e parceiros;
4. Fortalecer a vigilância epidemiológica humana e animal, a apropriada investigação e
seguimento de casos e o controlo de foco oportuno que contribua para limitar o
estabelecimento da transmissão;
5. Orientar oportunamente as instituições do Sistema Nacional de Saúde para garantir
os cuidados de saúde á população afectada;
6. Garantir o aprovisionamento logístico e tecnológico nas quantidades previstas que
permita a assistência médica adequada.
3.3. Finalidade
O presente plano tem a finalidade de providenciar uma base organizada de orientações para
a operacionalização da resposta, assegurar apoio efectivo às equipas de resposta rápida e
mobilizar recursos em tempo oportuno, perante uma eventual emergência nacional causada
por uma epidemia por coronavírus.
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IV.

ANÁLISE DE RISCO

Angola é um país da costa ocidental de África, cujo território é limitado a Norte pela República
do Congo, a Norte e a Nordeste pela República Democrática do Congo, a Leste pela Zâmbia, a
Sul pela Namíbia e a Oeste pelo Oceano Atlântico, possuindo uma população estimada em
31.127.6741.
O país está integrado na Comunidade Económica dos Estados da África Austral, sendo parte
dos Acordos de Livre circulação de pessoas e bens em vigor na Região.
O risco de entrada de pessoas contaminadas no país enquadra-se em dois grupos:
a) Imigrantes que visitam familiares nos países de origem.- O risco para os viajantes
que visitam amigos e familiares nos países/áreas afectadas é igualmente baixo, a
menos que o viajante tenha contacto físico directo com uma pessoa ou animal
selvagem doente ou morto, infectados coronavírus. Nesse caso, deve-se entrar em
contacto com a pessoa para averiguar se houve exposição e assim evitar a propagação
da doença, através do seguimento médico do viajante se este for considerado como
tendo sido exposto ao vírus.
O país passou a ser, nas últimas décadas, um espaço de atracão de imigrantes, oriundos
principalmente da República da China.
b) Passageiros que viajaram com sintomas ou durante o período de incubação.Considerando que o país passou a ser, nas últimas décadas, um espaço de atracção de
imigrantes, oriundos principalmente da República da China. Existe a possibilidade de
que uma pessoa que tenha estado exposta ao Coronavírus e tenha desenvolvido
sintomas possa embarcar num voo comercial ou outro meio de transporte sem dar a
conhecer aos membros da tripulação do voo da sua condição.
Contudo, é altamente provável que esse passageiro que apresenta sintomas atraia a
atenção do pessoal de saúde presente no aeroporto (ou terminal de desembarque), no
momento de chegada, devendo ser colocado imediatamente em isolamento para evitar
a transmissão da doença a outras pessoas.
No caso de à chegada ainda não apresentar sintomas, a detecção ocorrerá
posteriormente à viagem provavelmente na altura da procura de cuidados nas
instituições de saúde aquando do surgimento de sintomas.
De notar que Angola possui cerca de 32 pontos de entrada distribuídos pelas fronteiras
aéreas, marítimas, ferroviárias e terrestres e estas orientações devem ser escrupulosamente
aplicadas em todas elas.
Relativamente à via aérea, actualmente, os voos “de” e “para” a República da China e outros
países afectados casos são os de maior risco, sendo bastante significativo o número de
passageiros dos voos para Angola.

1

Estimativa do INE da populacional nacional para 2020 com base no censo de 2014.
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Pela via marítima, a preocupação é direccionada às embarcações de carga, petroleiros e
barcos pesqueiros na sub-região. Na via ferroviária, a atenção está virada para a actividade
dos Caminhos-de-ferro de Benguela, enquanto que na via rodoviária ela é direccionada para
a camionagem de longo curso com entradas nos postos do Luvo, Luau (Província de Moxico)
e em “Santa Clara” (Província de Cunene).
Considerando a avaliação feita pela OMS e as especificidades do país, dos pontos acima
expostos pode-se concluir que o RISCO DE INTRODUÇÃO do SARS-CoV2 NO PAÍS E
TRANSMISSÃO É ALTO.
INICIALMENTE O RISCO SERÁ RESTRITO A ÁREAS URBANAS, RELACIONADAS COM VIAGEM
INTERNACIONAIS.
O impacto da COVID-19 poderá ser muito mais alto, considerando a grande mobilidade em
todo território, concertação populacional ao redor das zonas urbanas, baixa cobertura dos
serviços de saúde, limitada capacidade de resposta das equipas locais, baixas condições
higiénico-sanitária nas comunidades e baixa literacia da população.
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V.

FASES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO

O plano é elaborado e aplicado em função de dois critérios:



Progressão da epidemia no tempo e no espaço;
Transmissibilidade e/ou a gravidade da doença.

Tendo em atenção o primeiro critério são estabelecidos diferentes fases e respectivos níveis.
A Fase 0 corresponde ao período pré-epidémico e em função da progressão do vírus e da
doença serão accionadas as diversas fases e níveis previstos no Plano.
FASE 0. PERÍODO PRÉ-EPIDÉMICO (Nível de alerta 1)- Sem indicação da existência de
casos.
Acções:
Acompanhar, a nível internacional, a evolução epidemiológica, do conhecimento sobre o
comportamento do vírus, da tecnologia e dos procedimentos de resposta relativos à
emergência da pandemia do novo Coronavírus.
Vigilância Epidemiológica (VE)


Definir o sistema de alerta nas instituições sanitárias locais, municipais e provinciais, para
detecção precoce de casos suspeitos em articulação com informantes-chave na
comunidade



Conhecer e divulgar para os níveis inferiores os indicadores necessários para monitorizar
a epidemia definidos pela OMS e identificar as instituições responsáveis pela sua
operacionalização;



Manter actualizados e em funcionamento os mecanismos e actividades de rotina de
vigilância epidemiológica integrada (clínica e laboratorial) para a monitorização da
síndrome gripal; (em sítios sentinela ou em toda rede sanitária nacional)



Estabelecer e manter actualizados outros mecanismos e actividades de vigilância
epidemiológica que permitam actualizar indicadores complementares: procura de
medicamentos (farmácias) e de cuidados em centros de saúde públicos e privados,
hospitalizações, mortalidade, etc.) para monitorizar a evolução da síndrome gripal e o seu
impacto;



Definir grupos de alto risco e mais vulneráveis.



Definir o fluxograma e modo de encaminhamento de doentes (sistema de referência)



Interagir com o Ministério da Agricultura e Florestas para acompanhamento dos
indicadores de desempenho do Programa Nacional de Vigilância.

Informação, Educação e Comunicação (IEC)


Manter actualizados os mecanismos de informação e comunicação do risco da doença aos
profissionais de saúde, parceiros, outras instituições e ao público em geral.
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 Desenvolver mecanismos de articulação entre as autoridades de saúde humana e animal.
Logística


Garantir a Reserva Estratégica de Medicamentos, Equipamentos e outro Material
(REMEM)



Elaborar a lista de necessidades para constituir a Reserva Estratégica de Medicamentos,
Equipamentos e outros materiais tendo em atenção a avaliação do risco de epidemia.



Constituir e manter a REMEM



Elaborar um plano relativo à disponibilidade de equipamento e material de protecção
pessoal, à terapêutica e instalações para eventual isolamento de casos suspeitos e/ou
contactos que venham a estar expostas a casos suspeitos;



Identificar fornecedores e capacidade de produção e fornecimento de equipamento de
protecção individual.



Definir grupos de alto risco e prioritários.

Planeamento e Recursos/Serviços de Saúde e outros (organização da oferta)


Actualizar o levantamento da capacidade instalada de serviços de saúde que possam
prestar cuidados clínicos a vítimas da epidemia.

FASE 1. PERÍODO EPIDÉMICO (Nível de alerta 2): Detecção do primeiro caso suspeito.
Este nível é accionado quando se verifica a detecção de um único caso suspeito nos seres
humanos;
Vigilância Epidemiológica (VE)


Reforçar a monitorização da aplicação de medidas expressas no Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) relativas à Vigilância Sanitária em todas as instituições do sistema
nacional de saúde.



Reforçar a vigilância epidemiológica activa (clínica e laboratorial) utilizando como
principais indicadores: as estimativas das taxas de ataque semanais e outras análises
estatísticas relacionadas.



Activar outras unidades sentinela para a detecção de casos de gripe, tais como: escolas,
creches, lares de acolhimento, prisões, quartéis, farmácias, etc.



Reforçar outros sistemas de vigilância.



As equipas de VIDR do serviço nacional de saúde devem reforçar a monitorização do
comportamento e tendência da influenza sazonal e eventos relacionados.



As equipas dos laboratórios seleccionados devem garantir a investigação e confirmação
diagnóstica de 100% dos pacientes suspeitos em regime de isolamento respiratório.



Garantir o controlo rigoroso dos viajantes a chegada, especialmente das áreas afectadas,
em todos os pontos de entrada, com equipamento de detecção de temperatura.
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Exigir à tripulação de todas as aeronaves à chegada, o preenchimento e entrega à equipa
de saúde local a “A parte da Saúde da Declaração Geral da Aeronave” a entidade local da
Estação de Sanidade Aérea;



Intensificar as acções de prevenção e informação junto dos passageiros com exposição de
cartazes e distribuição de folhetos e/ou brochuras informativas;



Em caso de suspeita de exposição à infecção a bordo de uma aeronave, coordenação da
tripulação deve solicitar a todos os passageiros, informações sobre o seu próximo
itinerário e possíveis contactos na localidade de desembarque (necessário elaborar
formulário específico).



No sector marítimo, a entidade designada na Estação de Sanidade Marítima ou autoridade
sanitária local, o Director Provincial de Saúde, devem exigir à chegada, aos comandantes
dos navios a entrega da Declaração Marítima de Saúde devidamente preenchida e se
necessário com outras informações adicionais pertinentes.



No sector ferroviário e rodoviário colectivo de longo curso, o representante do Director
de Saúde local, deve-se exigir no ponto de desembarque, aos coordenadores da tripulação
a entrega da Declaração de Saúde devidamente preenchida e se necessário com outras
informações adicionais pertinentes. (formulário a ser elaborado).



Nas unidades sanitárias públicas e privadas deve-se reforçar a vigilância e seguimento de
todos os síndromes febris e respiratórios agudos, em particular nos viajantes e potenciais
contactos durante os 10 dias após a chegada.



As direcções provinciais, municipais de saúde e das unidades sanitárias devem criar as
condições para realizar exercícios de simulação dos respectivos planos de emergência.



A equipa local de VIDR deverá realizar a busca activa e seguimento de casos suspeitos e
contactos próximos durante 10 dias.

Informação, Educação e Comunicação (IEC)


Disseminar os módulos de informações dirigidos aos profissionais de saúde e ao público
em geral;



Distribuir Informações e orientações técnicas para os profissionais de Saúde e
supervisionar o seu cumprimento.



Elaborar e distribuir módulos de informações dirigidos aos profissionais de saúde e ao
público em geral;



Distribuir regularmente informações e orientações técnicas actualizadas para os
profissionais de saúde.



Intensificar as acções de prevenção e informação junto dos passageiros com a exposição
de cartazes e distribuição regular de panfletos e/ou brochuras nas bilhetarias e balcões
de embarque;
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PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DA DOENÇA
•

A equipa local de Resposta Rápida e as equipas de Promoção de Saúde
deverão realizar sessões de esclarecimento e mobilização da população
para aderência das regras de higiene pessoal e comunitária e outras
medidas de prevenção de doenças.

•

As administrações municipais, comunais e chefias de outros serviços
públicos deverão criar “Pontos de Lavagem das Mãos”, com a colocação de
baldes com água clorada (com lixívia) à entrada de estabelecimentos
públicos ou de grande concentração de pessoas.

•

As equipas das Administrações Municipais e Comunais e directores das
unidades sanitárias devem criar as condições para o acesso da população
aos equipamentos e materiais de higiene pessoal, familiar e comunitária
para a prevenção de doenças. Exemplos: instalação de recipientes de água
com lixívia em locais estratégicos, melhoria de abastecimento regular de
água e venda de sabão a preços subvencionados.

•

As autoridades sanitárias de nível central, provincial e municipal devem
criar condições para pôr em quarentena passageiros e tripulantes das
viagens internacionais ou interprovinciais com registo de casos suspeitos a
bordo ou de proveniência de localidades com casos confirmados de COVID19

•

As equipas dos serviços de saúde (primários, secundários e terciários)
devem reforçar as actividades de vigilância epidemiológica de todos os
síndromes febris e respiratórios agudos, em particular nos viajantes e
potenciais contactos durante os 10 dias após a chegada. Também devem
realizar “simulações” para testar os planos de contingência locais,
municipais e nacional.



As equipas das Repartições Municipais e Comunais de Saúde devem
assegurar a identificação e monitoramento do estado de saúde dos
contactos próximos dos doentes internados (vigilância activa).

Acções:
1. Fortalecimento de medidas abrangentes do Regulamento Sanitário Internacional
(RSI)
2. Controle rigoroso dos viajantes que chegam de fora, especialmente das áreas
afectadas, em todos os pontos de entrada. Exigir à tripulação de todas as aeronaves à
chegada, preencha e entregue “A parte da Saúde da Declaração Geral da
Aeronave”;
3. Intensificar as acções de prevenção e informação junto dos passageiros;
4. Se houver um motivo especial para acreditar que possa ter havido exposição à infecção
a bordo de uma aeronave, as companhias aéreas podem também pedir a alguns, ou a
todos os passageiros, para fornecerem informações sobre o seu próximo itinerário e
contactos;
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5. Relativamente ao sector marítimo, a autoridade sanitária local, neste caso a Direcção
Provincial de Saúde pode exigir que, à chegada, os navios preencham e entreguem a
Declaração Marítima de Saúde e outras informações que se mostrarem necessárias;
6. Relativamente aos serviços de saúde deve-se reforçar a vigilância epidemiológica de
todos os síndromes febris, em particular nos viajantes e potenciais contactos, bem
como, realizar “simulacros” para testar os planos de contingência locais, municipais e
nacional;
7. Vigilância epidemiológica reforçada na rede nacional de saúde, em viajantes nacionais
e estrangeiros durante os 10 dias após a chegada;
8. Entrada, estudo e confirmação diagnóstica de 100% dos casos suspeitos em
condições de isolamento respiratório;
9. Realização do controle de foco, que inclui estudo e monitorização de contactos
próximos;
10. Preparação da população em questões de higiene pessoal e comunitária sobre
medidas de prevenção de doenças;
11. Vigilância epidemiológica reforçada na rede nacional de saúde sobre o
comportamento da influenza sazonal e eventos relacionados.
FASE 2. PERÍODO INTER-EPIDÉMICO (Nível de alerta 3): Quando se registar a ocorrência
de dois ou mais casos em humanos confirmados de COVID-19 e for feita a declaração
oficial da epidemia pela Ministra da Saúde
As autoridades sanitárias do nível Central devem:
 Activar as diferentes Estruturas e Entidades para a Gestão e Acompanhamento do
Plano de Contingência para a Gripe que orientarão as acções do Plano;
 Rever e actualizar o Plano.
Vigilância Epidemiológica (VE).- Reforço das acções anteriores, acrescidas de:


Acompanhamento da evolução da situação epidemiológica nacional e internacional em
colaboração com a equipa da OMS pela equipa do Departamento de Higiene e Vigilância
Epidemiológica deverá;



A equipa do Departamento de Higiene e Vigilância Epidemiológica deverá:
‒ estar em comunicação permanentemente, com as autoridades veterinárias para
monitorização da evolução da doença nos animais;
‒ reforçar a vigilância no serviço nacional de saúde aos viajantes de rotas
internacionais durante os 14 dias após a partida de uma área ou país em transmissão;
‒ activar ou desenvolver os outros sistemas de vigilância anteriormente definidos.



As equipas de VIDR e/ou de Resposta Rápida devem reforçar a vigilância de base
comunitária, articulando regularmente com os informantes-chaves e líderes comunitários
para a detecção precoce de novos casos e contactos de casos confirmados;
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A capacidade laboratorial do INIS para o processamento de testes de diagnósticos
específicos deve ser reforçada, assim como dever ser revista lista de necessidades e
actualizar procedimentos laboratoriais existentes;



As equipas dos laboratórios das unidades sanitárias de referência seleccionadas, deverão
accionar os mecanismos de recolha e envio de amostras aos laboratórios internacionais
de referência Organização Mundial da Saúde (OMS);



Planear as acções de incentivo à notificação e à realização de testes laboratoriais em
populações/indivíduos que desenvolvam sintomatologia respiratória após terem
viajado para as regiões onde foi identificado o novo vírus;



Incentivar a notificação e a realização de testes laboratoriais em
indivíduos/populações que desenvolvam sintomatologia respiratória e que
possam ter estado expostos a animais hospedeiros do vírus no decurso de surtos.

CONTROLO DA INFECÇÃO
A Direcção Nacional dos Hospitais deverá:
• aplicar a estratégia de utilização dos antigripais (tipo, quem, onde e em que
contexto?);
• orientar as direcções das unidades sanitárias para criar condições para
internamento complementar (em caso de sobrelotação hospitalar);
• monitorar a acção das direcções das unidades sanitárias deverão
obrigatoriamente criar condições para implementar ou reforçar as medidas
de controlo de infecção nosocomial;
• Orientar a realização de exame necrópsico dos primeiros casos mortais de
pneumonia viral detectados;
• Orientar e fiscalizar o cumprimento das instruções para o processo
funerário dos casos confirmados de acordo com estipulado no Regulamento
Sanitário Nacional - DR nº16 – I Série – 1987, Artigos 74º, 76º, 98º - 101º;
• Orientar a vigilância e isolamento de contactos familiares e não familiares,
em ambiente hospitalar.
Em caso de agravamento da situação, a Comissão Coordenadora do Plano de
Contingência deverá emitir comunicados oficiais para:
• Encerrar, eventualmente, escolas e creches devido à elevada
transmissibilidade entre as crianças (a decidir de acordo com o cenário);
•

Limitar e interditar as visitas a instituições como casas de repouso, lares e
hospitais (a decidir de acordo com o cenário);

•

Encerrar estabelecimentos públicos de utilidade secundária (a decidir de
acordo com o cenário);

• Implementar medidas extraordinárias em locais de concentração de
pessoas, centros de trabalho, estudos e meios de transporte público em
correspondência com a localidade ou instituição envolvida, a fim de evitar
a presença neles de pacientes que espalham a doença.
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Informação, Educação e Comunicação (IEC)


Reforçar os mecanismos para o cumprimento das medidas das etapas anteriores



Actualizar e divulgar informações epidemiológicas e orientações técnicas para os
profissionais de saúde;



Reforçar e actualizar as acções previstas na estratégia de comunicação em curso com a
imprensa e de disseminação da informação para o público;



Reforçar e actualizar as acções previstas na estratégia de comunicação em curso com os
líderes comunitários e outros fazedores de opinião no seio das comunidades;



Intensificar as campanhas de informação, educação sanitária e medidas extraordinárias
de protecção em locais de concentração de pessoas, centros de trabalho, estudos e nos
transportes públicos urbanos e periurbanos;



Criar condições para a adopção de medidas de protecção individual à população,
especialmente em locais de concentração, transportes públicos e atendimento provisório
de pessoas com sintomas respiratórios;



Fortalecimento das medidas de RSI 2005 que incluem controlo rigoroso em todos os
pontos de entrada dos viajantes que chegam do exterior, especialmente de áreas
afectadas;



Adoptar as medidas necessárias para fornecer medidas de protecção individual à
população, especialmente para colocar em prática em locais de concentração, transporte
público e atendimento a pessoas com sintomas respiratórios.

Acções
1. Manter o cumprimento das medidas da etapa anterior.
2. Fortalecimento das medidas de CSI que incluem controle rigoroso dos viajantes que
chegam do exterior, especialmente das áreas afectadas, em todos os pontos de
entrada.
3. Vigilância epidemiológica reforçada na rede nacional de saúde de viajantes cubanos
e estrangeiros durante os 14 dias após a partida de uma área ou país em
transmissão.
4. Renda de 100% dos casos suspeitos, em condições de isolamento.
5. Vigilância e isolamento de contactos familiares e não familiares, de acordo com
critérios epidemiológicos.
6. Implementar medidas extraordinárias em locais de concentração de pessoas, centros
de trabalho, estudos e meios de transporte público em correspondência com a
localidade ou instituição envolvida, a fim de evitar a presença neles de pacientes que
espalham a doença.
7. Adoptar as medidas necessárias para fornecer medidas de protecção individual à
população, especialmente para colocar em prática em locais de concentração,
transporte público e atendimento a pessoas com sintomas respiratórios.
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FASE 3. PERÍODO PÓS-EPIDÉMICO (Nível de alerta 4): Sem indicação da existência de
novos casos, durante o dobro do período máximo de incubação.
Acções a desenvolver


Manter a vigilância integrada (clínica e laboratorial) de modo a poder detectar eventual
novo caso;



Avaliar o impacto epidemiológico, social e económico (?) da epidemia a nível nacional;



Avaliar o grau de satisfação dos indicadores de desempenho previstos e proceder à
adequação do Plano.



Proceder as modificações ao plano de acordo com os resultados da avaliação e experiência
adquirida, incluindo o inventário e actualização de stock de contingência de
medicamentos, produtos sanitários



Actualização e retenção orçamento de contingência pª emergências de saúde pública.



Manter activo o Plano Nacional de Contingência e Emergência contra a COVID-19,
incluindo a intensificação da colaboração internacional.

Acções:
1. As medidas das etapas anteriores são reforçadas e as medidas gerais de contenção
são mantidas.
2. Desenvolvimento de uma campanha intensiva de comunicação social, reforçando
mensagens sobre medidas higiénicas pessoais e universais e buscando atendimento
médico, entre outros.
3. Admissão domiciliar de casos com sintomas de doença leve, isoladamente.
4. Quimioprofilaxia de pessoas consideradas em risco.
5. Internação hospitalar de pessoas com manifestações clínicas moderadas a graves ou
pessoas com factores de risco de acordo com as definições.
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Principais Acções a serem implementadas nas 4 fases do Plano
Fase 0: Pré epidémico

Nível 1. Fase de
Preparação

Fase 1: epidémico

Nível 2. Fase de
Alerta

Fase 2: Intra-epidémico

Nível 3. Fase de
Controlo

Fase 3: Pós-epidémico

Nível 4. Fase de
Avaliação

Sistema de vigilância
do Coronavírus 2019CoV

Investigação
epidemiológica

Adopção e
implementação de
estratégias de controlo

Declaração do fim da
epidemia

Medidas de precaução
para controlo da
infecção

Colheita e envio de
amostras

Coordenação
Vigilância e laboratório

Resumo das
actividades sociais e
de todos os aspectos
de estigma

Programa de
Promoção da Saúde

Levantamento das
necessidades de
recursos

Intervenções sociais
Mídias

Resumo das
actividades da fase
de preparação

Colaboração com os
Serviços de
Veterinária

Interpretação dos
resultados de
laboratório

Alerta precoce sobre o
perigo que constituem
os animais

Tomada de decisão

Manejo de Casos
Questões de ética
Logística

Preparação do
relatório final da
epidemia

Anotações de relevo
Avaliação da gestão
da epidemia

De acordo com as orientações metodológicas, Angola encontra-se na Fase 1, Período
epidémico, com um caso suspeito, tendo desencadeado todas as medidas que fazem parte
desta fase.
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VI.

PRINCIPAIS INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS

Tendo em conta o quadro actual da epidemia de COVID-19, o Executivo Angolano por via do
Ministério de Saúde, viu a necessidade de elaborar o presente Plano de Contingência
Multissectorial, com vista à redução do risco de introdução do vírus e garantir uma resposta
adequada, através das seguintes estratégias:
1.
Coordenação;
2.
Intensificação da vigilância epidemiológica, laboratorial e animal;
3.
Gestão de Casos
4.
Promoção para saúde;
5.
Logística
O plano será implementado à escala nacional num período até 12 meses, priorizando as 12
províncias fronteiriças maior risco: Luanda, Benguela, Cabinda, Cunene, Lunda Norte, Lunda
Sul, Moxico, Uíge, Cuando Cubango, Namibe e Zaire. Pretende-se melhorar o nível de
preparação dos diferentes sectores, bem como, das capacidades e recursos disponíveis, a fim
de criar as condições necessárias para enfrentar os vários cenários.
Por esta razão, é apresentado o presente Plano com a finalidade de mobilizar os recursos
financeiros e materiais adicionais com carácter de emergência para enfrentar esta epidemia
que constitui uma ameaça a saúde das populações do país.
6.1.

Coordenação

A implementação do Plano Nacional de Contingência será efectuada nos diferentes níveis de
decisão política, administrativa e técnica pelos seguintes órgãos:
a. Comissão Interministerial para a Resposta à Epidemia por COVID-19;
Para coordenar a Resposta Nacional a Epidemia foi estabelecida a Comissão Nacional
Interministerial é liderada pela Senhora Ministra da Saúde, que se reúne uma vez por
semana ou sempre que haja necessidade, participam todos os Ministérios da Comissão
e o Comité Técnico Nacional, Agências do Sistema das Nações Unidas e da Cooperação
bilateral. De acordo com as características actuais de prevenção da doença a nível
mundial, o Ministério da Saúde assume o principal protagonismo na coordenação do
processo, coadjuvado pelo Ministério do Interior.
Composição da Comissão Interministerial:
-

Ministério da Saúde – Coordenador
Ministério do Interior- Coordenador adjunto
Ministério dos Transportes
Ministério das Finanças
Ministro da Agricultura e Florestas
Ministério da Defesa Nacional
Ministério da Comunicação Social
Ministério da Educação e Ensino
Ministério das Relações Exteriores
Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e Inovação
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-

Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado
Ministério da Energia e Águas
Ministério da Cultura
Ministério do Comércio
Ministério das Pescas e do Mar
Ministério do Ambiente
Ministério da Indústria
Ministério de Construção e Obras Públicas
Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo
Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher
Ministério de Hotelaria e Turismo
Ministério de Ordenamento do Território e Habitação
Ministério de Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria
Representantes do Sector Privado
Parceiros das Agências das Nações Unidas
Consultores Nacionais e Internacionais

Atribuições:
-

Aprovar o Plano de Contingência para o Controlo da Epidemia de COVID-19 e
as adendas apresentadas pela coordenação da Equipa Técnica Nacional.
Mobilizar recursos financeiros e materiais para a implementação do Plano de
Contingência para o Controlo da Epidemia de COVID-19.
Orientar e monitorar as operações das Comissões Provinciais (CP);
Monitorar o desempenho da Comissão Técnica Nacional e das Comissões
Provinciais de Coordenação (CP);
Aprovar os relatórios de execução do Plano apresentado pela Comissão
Técnica Nacional
Apresentar periodicamente ao Presidente da República os resultados do seu
trabalho.

b. Comissão Técnica para a Resposta à Epidemia por COVID-19;
Composição:
-

Secretário de Estado para a Saúde Pública - Coordenador
Secretário de Estado para o Asseguramento Técnico do Ministério do Interior
- Coordenador adjunto
Serviço de Migração e Estrangeiros
Director dos Serviços de Saúde das FAA
Director da Protecção Civil
Secretário de Estado de Agricultura
Secretário de Estado de Orçamento e …
Secretário de Estado dos Transportes
Secretário de Estado da Comunicação Social
Secretário de Estado da Biodiversidade
Secretário de Estado das Relações Exteriores (SME)
MINSA: Secretaria-geral, Direcção Nacional de Saúde Pública, INIS, ENSP e
Gabinete de Intercâmbio
17

Plano Nacional de Contingência para o controlo da epidemia de COVID-19
Ministério da Saúde

-

Serviços de Saúde das FAA - Defesa Nacional
Serviços de Saúde da Polícia Nacional
Polícia de Guarda Fronteira
Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC)
Instituto Marítimo Portuário de Angola
Instituto de Hidrografia e Sinalização
Instituto Nacional de Transportes Rodoviários
Instituto dos Serviços de Veterinária
Instituto Nacional de Investigação em Saúde
Instituto de Investigação Veterinária
Representante do Ministério dos Transportes
Representante do Ministério da Comunicação Social
Representante do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de
Informação
Representante do Ministério da Administração do Território
Representante do Ministério do Ambiente
Representante do Ministério da Educação e Ensino
Representante do Ministério do Ensino Superior, Ciências, Tecnologia e
Inovação
Representante do Ministério Comércio
Representante do Ministério da Família e Promoção da Mulher
Parceiros nacionais e internacionais
Sector Privado

Atribuições:
-

Actualizar e publicar informações epidemiológicas sobre o COVID-19;
Realizar actividades de informação e mobilização social para as acções de
protecção da saúde e prevenção da transmissão de doenças;
Monitorizar a implementação do Plano superiormente aprovado;
Treinar as equipas intervenientes na execução do Plano
Informar regularmente (semanal)
Coordenador da Comissão Interministerial sobre o grau de execução do Plano
de Contingência.
Gerir os equipamentos, materiais e recursos financeiros disponíveis.
Identificar e gerir recursos humanos adicionais e disponibilizar o pessoal bem
como outros recursos necessários para a CP;
Identificar e manter controladas as diferentes áreas de risco;
Estabelecer relações com outros grupos envolvidos na resposta de emergência
da doença;
Dirigir e monitorar as operações da Comissão Provincial de Emergência
Notificar as organizações Internacionais em tempo oportuno, para o
reconhecimento das zonas ou do País, livre da doença;
Gerir e administrar o Plano de Contingência, incluindo a administração
financeira.

18

Plano Nacional de Contingência para o controlo da epidemia de COVID-19
Ministério da Saúde

A Comissão é constituída por subcomissões coordenadas pelo Secretário de Estado
para a Área da Saúde Pública, que reúne uma vez por semana ou sempre que seja
necessário.
a.
b.
c.
d.

Subcomissão de Vigilância epidemiológica, laboratorial e animal;
Subcomissão de Logística;
Subcomissão de Gestão de casos;
Subcomissão de Promoção para a saúde

c. Comissões Técnicas Provinciais e municipais para Resposta à epidemia por
COVID-19;
O Director do Gabinete Provincial de Saúde o responsável pelas orientações técnicas
de todas as actividades inerentes à epidemia. A nível provincial e municipal deve-se
adoptar uma organização similar ao nível nacional identificando os membros
constituintes das subcomissões, com funções similares às do nível central.
Composição:
-

Governador Provincial
Vice-Governador para a Área Política, Social e Económica
Director do Gabinete Provincial de Saúde
Director do Gabinete Provincial da Agricultura
Delegado Provincial do Ministério do Interior
Directores dos Portos, Aeroportos e Caminhos de Ferro
Delegado do Ministério das Finanças
Representante do Ministério da Defesa Nacional
Representante do Ministério da Comunicação Social
Representante do Ministério da Administração do Território
Representante do Ministério do Ambiente
Representante do Ministério dos Petróleos
Representante do Ministério dos Transportes
Representante do Ministério Comércio

Atribuições
-

-

Reforçar a vigilância nos pontos de Entrada;
Manter uma estratégia de comunicação de risco e de disseminação da
informação aos profissionais de saúde humana e animal (incluindo as
orientações técnicas e definição de caso) ao público.
Comunicar permanentemente com o nível central sobre a evolução da situação
epidemiológica da província.
Rever os recursos e procedimentos laboratoriais existentes.
Activar ou desenvolver os outros subsistemas de vigilância epidemiológica.
Divulgar as orientações técnicas do plano nacional de contingência e
emergência.
Implementar medidas de controlo sanitário nos humanos, animais e seus
produtos, assim como outro material potencialmente contaminado para
dentro ou fora da zona afectada;
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-

Recolher, acondicionar e enviar amostras;
Manter informada a Comissão Técnica Nacional sobre o estado sanitário da
província;
Realizar campanhas de sensibilização sobre o COVID-19;

As Agências das Nações Unidas, ONGs nacionais e internacionais, Igrejas, Clínicas Privadas,
Empresas Públicas e Privadas, Autoridades Tradicionais e Sociedade Civil, trabalharão em
estreita colaboração com os órgãos sectoriais, na complementaridade das acções de
preparação e respostas do presente plano.
Estes apoios serão desde a mobilização de recursos humanos, técnico-materiais e financeiros,
fundamentalmente as clínicas privadas no apoio a recepção e isolamento de casos suspeitos.
O envolvimento da Sociedade Civil, Agência das Nações Unidas, Organizações de Cooperação
Internacional, ONGs, Cruz Vermelha de Angola, Autoridades Tradicionais, Confissões
Religiosas, Associações Comunitárias são fundamentais para mitigar o impacto da doença.
6.2.

Intensificação da vigilância epidemiológica, laboratorial e animal

A vigilância do COVID-19 estará baseada no sistema nacional de vigilância epidemiológica
(SNVE). A definição de caso (ver Anexo 1) será disseminada pelo Ministério da Saúde a todos
as unidades sanitárias, postos de fronteira, pontos de entrada companhias transportadoras.
Cada caso suspeito identificado será investigado incluindo a colheita de amostras, os
potenciais contactos identificados, acompanhados e mapeados para estabelecer em forma
permanente o a situação de circulação do vírus no País.
A vigilância epidemiológica nos postos fronteiriços e nas unidades sanitárias públicas,
privadas e ONGs do País será reforçada por igual para a detecção, notificação obrigatória e
imediata de todos os casos suspeitos de COVID-19. Complementarmente, a rede nacional de
pontos focais comunitários, constituída pelos activistas, terapeutas tradicionais, líderes
comunitários e autoridades tradicionais, será reforçada por meio de reuniões locais de
sensibilização para detecção e notificação de qualquer caso suspeito.
O componente de apoio laboratorial do Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS) e
dos laboratórios das unidades sanitárias de referência deverá ser desenvolvido para colheita,
acondicionamento, transporte e testagem de amostras no território nacional e a sua ligação
com os laboratórios de referência internacional.
Finalmente, será realizado um exercício regular de avaliação do risco de propagação dentro
do território nacional de acordo com o Anexo 2 do Regulamento Sanitário Internacional.
O nível central apoiará as missões multidisciplinares de investigação epidemiológica nos
municípios críticos que notifiquem aglomerados de casos suspeitos e óbitos, casos
confirmados ou outras situações críticas que requeiram verificação de possível transmissão
local da doença.
Nos pontos de entrada, serão implementados os aspectos do Anexo 4A para garantir a
protecção dos responsáveis das actividades de vigilância e manuseamento de casos suspeitos.
20

Plano Nacional de Contingência para o controlo da epidemia de COVID-19
Ministério da Saúde

Actividades prioritárias


Reforço da capacidade de detecção e notificação de casos suspeitos nos pontos de
entrada e nas unidades sanitárias públicas e privadas a todos os níveis.



Formação de quadros para a investigação dos casos suspeitos e óbitos nas unidades
sanitárias e na comunidade até 24 horas após detecção e seguimento pelas unidades
sanitárias públicas e privadas a todos os níveis.



Constituição e capacitação das equipas multidisciplinares de investigação
epidemiológica compostas por epidemiologistas e técnicos de laboratório em cada
município.



Reforço da vigilância comunitária através dos pontos focais comunitários já existentes
(ADECOS) capacitando-os para a notificação de casos.



Criação de capacidade técnica nacional para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo
novo Coronavírus nível do Instituto Nacional de Investigação em Saúde (INIS) e para a
referência de amostras aos laboratórios de referência internacional.



Formação do pessoal responsável da toma de amostras, do acondicionamento e envio de
amostras aos laboratórios de apoio e referência.



Análise de todas as amostras recebidas num período de 48 a 72 horas e fazer deforma
sistemática a retro informação às unidades notificadoras



Mapeamento dos casos suspeitos e confirmados



Reforço do Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública (COESP) a nível da
Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP).



Criação e gestão das bases de dados de vigilância epidemiológica e laboratório no Centro
de Processamento de dados (CPDE) da DNSP para facilitar a classificação dos casos e
analisar periodicamente a informação (diária, semanal e mensal)



Reforço do controlo dos passageiros que entram nos principais pontos de entrada, de
acordo com anexo 2 de RSI 2005, sob responsabilidade da Direcção Nacional de Saúde
Pública (DNSP), Inspecção Geral de Saúde (IGS), Gabinetes Provinciais de Saúde (GPS) e
Direcções Municipais de Saúde (DMS)
6.3.

Gestão de Casos

A gestão de casos de COVID-19 enquadra-se na abordagem do manuseamento das infecções
respiratórias agudas. O manuseamento dos casos suspeitos tem uma subcomponente de
conduta geral, incluindo o tratamento dos sintomas, e outra de tratamento específico das
complicações que conduzem geralmente o paciente a uma insuficiência respiratória grave e
falha sistémica.
O cuidado domiciliar dos casos com sintomas leves, as medidas de contenção em casa, o
reconhecimento dos sinais de alerta para procurar assistência numa unidade de saúde; a
capacitação dos técnicos que prestam assistência nos diferentes níveis de referência; o
reforço do diagnóstico laboratorial; o reforço do sistema de referência e contra referência de
casos e o aprovisionamento logístico são as principais orientações estratégicas. A maior parte
dos casos apresentam sintomatologia não específica e leve que não necessita de
internamento. O atendimento dos casos graves ou com falência multiorgânica será realizada
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em hospitais de referência previamente definidos e com pessoal preparado para atendimento
adequado e com isolamento destes casos.
Para o manuseio dos casos, será utilizado o guia prático elaborado pelo MINSA e os protocolos
específicos de acordo a situação. Com a centralização do manuseio dos doentes graves nos
hospitais de referência, pretende-se reduzir a taxa de letalidade de COVID-19. O pessoal
responsável pelo cuidado dos doentes deverá utilizar os equipamentos de protecção
individual (EPI) como parte das medidas de contenção secundária.
Os óbitos deverão ser manuseados segundo as orientações técnicas com uso de materiais
(sacos mortuários) para a protecção do pessoal de saúde e de apoio hospitalar.
Actividades Chave


Organização da assistência dos casos suspeitos e confirmados para os diferentes níveis e
actores do Sistema de Saúde.



Elaboração, reprodução e distribuição do Guião Práctico para o Manuseamento de casos
a toda a rede de serviços públicos, privados e Organizações Não Governamentais.



Criação de uma equipa de formação nacional em gestão clínica de casos e criação de
subcomissões clínicas provinciais responsáveis da cascata de formação;



Elaboração e implementação das orientações para a referência de pacientes no Sistema
Nacional de Saúde.



Reforço da capacidade do Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola (INEMA)
para garantir a referência de pacientes complicados.



Estruturação de centros de referência para o manuseamento de casos nos municípios e
nas sedes provinciais por níveis de atendimento e capacitação de equipas para o
manuseamento adequado dos casos;



Preparação dos clínicos para a gestão adequada dos casos complicados nos cuidados
intermédios e intensivos.



Orientação para a planificação dos meios médicos e medicamentosos e para o tratamento
de casos e o apoio ao diagnóstico diferencial com outras pneumonias virais com base às
recomendações fornecidas;



Reforço da ligação entre as unidades de saúde, o sistema de vigilância epidemiológica e
o sistema de confirmação diagnóstica a nível do INIS.



Educação à população sobre as medidas de cuidado de casos suspeitos, as medidas de
contenção em casa e o reconhecimento de sinais de alerta para procurar serviços de
saúde.



Colocar algoritmos para abordagem de casos nas unidades sanitárias;
6.4.

Comunicação e Mobilização social

A estratégia de comunicação pretende informar e mobilizar as famílias e as comunidades
para promover a condutas de prevenção da infecção, do cuidado domiciliar dos casos
suspeitos e de contenção da transmissão pessoa-a-pessoa, por serem as intervenções mais
importantes para o controlo da epidemia, bem como identificar rumores negativos para
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contrapor mensagens positivas cientificamente fundamentadas. Pretende-se também
reforçar a coordenação intersectorial, a nível central, provincial e municipal.
Serão aplicadas técnicas de comunicação que ajudem a mudar a atitude da população perante
a doença motivando-a a aderir as medidas de prevenção e contenção, conhecer os sinais de
alerta e procurar os cuidados saúde quando forem necessários.
Será indicado um porta-voz responsável pela interlocução com os órgãos de comunicação
social, á nível central e provincial.
As linhas de força para a disseminação de informação relacionadas com o COVID-19
compreende as estratégias intra e intersectoriais tais como:


Ocupação dos espaços de mídia estatal, mídia privada e alternativa, (como as rádios
comunitárias e comerciais);



Produção de materiais gráficos de acordo com o conhecimento, a linguagem e a
realidade das principais regiões do País;



Articulação com outras Subcomissões da Comissão Nacional de Resposta para garantir
o seu envolvimento na elaboração das mensagens essenciais para esses materiais;



Capacitação dos Profissionais da rede sanitária e dos programas de saúde pública em
todo o País, em matéria de comunicação de crise.



Envolvimento de outros Departamentos Ministeriais (Comunicação Social, Ambiente,
Educação, Ensino Superior, Administração do Território, Transportes, Defesa e
Interior) na divulgação da informação sobre o COVID-19.

Actividades chave


Criação em cada nível do sistema de saúde a Equipa de Comunicação e Mobilização Social,
integrada pelo supervisor de promoção da saúde, jornalistas, autoridades tradicionais,
líderes de organizações sociais e religiosas, ONGs e outros parceiros;



Avaliação rápida das necessidades em informação, atitudes práticas e comportamento da
comunidade relativamente à prevenção do COVID-19;



Produção de um pacote de material informativo, educativo e de advocacia incluindo
mensagens para rádio, televisão e outros meios de comunicação;



Organização de eventos de advocacia com as autoridades provinciais e municipais;



Recrutamento, reenquadramento e capacitação de mobilizadores sociais;



Divulgação dos hospitais de referência em cada nível e dos números telefónicos para
orientação em caso de sinais de alerta e necessidade de referência de casos;



Organizações entrevistas e reportagens nos meios de comunicação social;
6.5.

Logística

Usando como referência a lista padronizada de meios médicos e medicamentosos elaborados
pela OMS, será elaborado um Plano Nacional de Compras agrupadas e de Distribuição às
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Províncias através do CECOMA. As orientações de utilização dos meios serão elaboradas e
distribuídas para garantir o uso racional e adequado. Qualquer compra provincial ou
municipal a ser realizada deverá seguir as recomendações da lista padronizada referida.
Os detalhes sobre o equipamento de protecção individual (EPI) de acordo com o nível de
cuidados a prestar encontra-se em anexos.
Actividades chave


Identificação de fornecedores e capacidades de produção,
armazenamento de equipamentos de protecção individual.



Elaboração e implementação do Plano Nacional de Compras pelo CECOMA.



Planificação da distribuição dos meios adquiridos.



Constituir e manter uma reserva estratégica de equipamentos, medicamentos e outro
material (REMI).



Elaboração e disseminação nas orientações de distribuição e utilização de meios médicos
e medicamentos.



Implementação do registo e monitorização do consumo de meios médicos e
medicamentosos para assegurar informação histórica para futuras planificações
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VII.

RESPOSTA SECTORIAL

7.1. SAÚDE
Missão/Responsabilidade
Reforço do sistema de alerta, gestão de riscos e de resposta
Objectivo
Preparação e resposta a doença no território nacional
Medidas/Intervenções:


Reforçar a vigilância junto das fronteiras terrestres dos portos e aeroportos
internacionais, com medidas específicas de informação e vigilância activa dirigida aos
passageiros provenientes dos Países afectados e em risco ou de outros Países em função
da evolução da situação actual;



Reforçar o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para a detecção precoce e
diagnóstico de casos suspeitos;



Elaborar materiais gráficos, áudio, vídeo e orientar a campanha de informação e
mobilização das populações;



Garantir o controlo do cumprimento da aplicação dos instrumentos de vigilância
epidemiológica;



Reforçar os serviços de cuidados médicos nas unidades de referência para o diagnóstico
e manejo correcto de casos;



Reforçar o sistema de controlo de infecções nas unidades sanitárias, assegurando o
cumprimento das medidas de biossegurança;



Capacitar todo o pessoal envolvido em matéria de vigilância e resposta;



Produzir e distribuir materiais de suporte para a formação, orientação técnica e registo
epidemiológico;



Definir a rede de unidades sanitárias para assistir os casos em todo o país;



Organizar e supervisionar o funcionamento do sistema de assistência aos doentes em
ambulatório e internamento;



Orientar e supervisionar a implementação das medidas de quarentena voluntárias e
seguimento dos contactos;



Adquirir medicamentos e meios de biossegurança;



Reforçar o Instituo Nacional de Investigação em Saúde (INIS);



Garantir o enterro seguro e implementar procedimentos seguros para o manuseio dos
cadáveres;



Divulgar regulamente a informação actualizada da evolução da epidemia a todos os
serviços de saúde e parceiros extras sectoriais;
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Identificar e formar os membros das organizações de base comunitárias, Entidades
Religiosas, ONG e outros que podem apoiar durante uma eventual epidemia.



Colocar algoritmos para abordagem de casos nas unidades sanitárias;

Coordenação
Liderança: Ministério da Saúde
Implementação: DNSP/INIS/IGS/SPCB/MATR/CDC/OMS/UNICEF/MSF.
7.2. INTERIOR
Missão/Responsabilidade
Reforçar o Sistema Nacional de Vigilância, Alerta, Resposta e Gestão dos riscos
específicos para a saúde.
Medidas/Intervenções:


Definir as metas operacionais acordadas para atingir os níveis fixados e assegurar o
planeamento, a coordenação e a óptima utilização dos recursos de “per se” limitados,
assim como a continuidade das acções e de gestão;



Capacitar os técnicos do SME, Guarda Fronteira e SPCB, no que concerne a vigilância de
casos suspeitos;



Reforçar o sistema de alerta e resposta nas fronteiras;



Garantir a segurança, a vigilância epidemiológica, o controlo e aplicação dos
instrumentos de vigilância epidemiológica, particularmente nos pontos fronteiriços;



Participar activamente na distribuição dos materiais para informação, educação e
comunicação das forças do MININT e da população em geral;



Participar no transporte das equipas em áreas de difícil acesso;



Criar e divulgar uma linha de emergência para comunicação e interacção com a
população;



Organizar, fiscalizar e garantir segurança nas áreas de quarentena;



Suspender a entrada de cadáveres vindo de países com transmissão estabelecida de
Coronavírus SARS-CoV2



Colocar algoritmos para abordagem de casos nas unidades sanitárias;



Garantir a segurança nas unidades sanitárias e controlar situações de ruptura da ordem
pública

Coordenação
Liderança: Ministério do interior
Implementação: SPCB/SME/SP/DNS-PN/PGF/PF.
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7.3. RELAÇÕES EXTERIORES
Missão/Responsabilidade
Apoiar a coordenação na esfera internacional.
Medidas/Intervenções:


Manter informações sistemáticas com as missões diplomáticas.



Garantir informações dos viajantes considerados de interesse



Preparar notas informativas a serem conhecidas pelo pessoal diplomáticos e as medidas
de prevenção a serem cumpridas bem como informações a serem cumpridas sobre o
Regulamento Sanitário Internacional (RSI).

Coordenação
Liderança: Ministério das Relações Exteriores
Implementação: Consulados e missões diplomáticas
7.4. DEFESA NACIONAL
Missão/Responsabilidade
Reforçar o Sistema Nacional de Vigilância e gestão dos riscos específicos para a saúde
e resposta.
Medidas/Intervenções:


Colaborar na coordenação da vigilância epidemiológica, busca activa e rastreio de casos;



Participar na gestão de casos;



Participar no transporte das equipas em áreas de difícil acesso;



Criar centros de referência para o manejo de casos;



Colocar algoritmos nas unidades sanitárias para abordagem de casos;



Integrar as equipas de controlo de infecções, manuseamento de casos e processo
funerário;



Participar activamente na campanha de informação e educação no seio das forças
armadas e da população, disponibilizando as orientações fornecidas pelo Ministério da
Saúde em todas as Regiões e Unidades Militares;



Criação do Pelotão Misto de Emergências Biológicas, Químicas e Radiológicas.

Coordenação
Liderança: Ministério da Defesa
Implementação: DSS/EMG/FAA; Defesa Química
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7.5. COMÉRCIO
Missão/Responsabilidade
Garantir as trocas comerciais seguras e promover e acompanhar o controlo da qualidade dos
alimentos e serviços no contexto da epidemia.
Medidas/Intervenções:


Participação activa na distribuição dos materiais de Informação, Educação e
Comunicação (IEC) e na implementação das campanhas de informação;



Distribuição de material técnico didáctico específico;



Capacitação de todo pessoal que manipula alimentos, especialmente dos operadores
comerciais em matéria de higiene e segurança alimentar.

Coordenação
Liderança: Ministério do Comércio
Implementação: INADEC/GAB.INSP.COMÉRCIO/DNCE/LANCOQ
7.6. AMBIENTE
Missão/Responsabilidade
Promover a adopção dos novos hábitos e costumes a população das zonas rurais e
periurbanas para evitar a propagação do Coronavírus.
Objectivo Geral:
Redução da propagação, mortalidade e morbilidade da população através de mudança
de práticas e hábitos culturais.
Medidas/Intervenções:


Distribuição de folhetos educativos sobre a temática e disseminação a nível nacional,
provincial e local com apoio dos parceiros da Sociedade Civil;



Captação dos Agentes Comunitários do Programa de Saneamento Total liderado pelas
comunidades para a informação sobre a mudança de hábito de higiene e saneamento,
bem como, o abandono de hábitos culturais que podem propagar as doenças nas
comunidades rurais, periurbanas e urbanas a nível nacional;

Coordenação
Liderança: Ministério do Ambiente
Implementação:/DNA/DNB/SNFA/INBAC/UTSA
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7.7. CULTURA
Missão/Responsabilidade
Sensibilizar e envolver a participação da comunidade na preparação e vigilância.
Medidas/Intervenções:


Participação activa na distribuição dos materiais de Informação;



Educação e Comunicação (IEC) e na orientação da campanha de informação;



Apoio na elaboração de material informativo em línguas tradicionais:



Promoção de eventos culturais com a participação de músicos e grupos teatrais;



Promoção de encontros de sensibilização com líderes comunitários, religiosos e
tradicionais;



Promoção de palestras com parceiros e Associações Culturais para difusão da mensagem.

Coordenação
Liderança: Ministério da Cultura
Implementação: Agentes Culturais
7.8. EDUCAÇÃO
Missão/Responsabilidade
Contribuir para a melhoria do conhecimento da população sobre a prevenção e
manuseamento da doença.
Medidas/Intervenções:


Participação activa na distribuição dos materiais de Informação, Educação e
Comunicação (IEC) e na orientação da campanha de informação à população estudantil;



Realização de palestras nas escolas envolvendo os estudantes, professores, pais e
encarregados de educação;



Notificar as unidades sanitárias todos os casos suspeitos nas escolas;



Promover a informação pela linguagem gestual para as pessoas portadoras de
deficiência.

Coordenação
Liderança: Ministério da Educação
Implementação: Directores das escolas/professores/alunos/pais e encarregados de
educação.
7.9. COMUNICAÇÃO SOCIAL
Missão/Responsabilidade
Promover acções de comunicação social visando o aumento da consciência e
participação da população nas actividades de vigilância e controlo da doença.
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Medidas/Intervenções:


Divulgação regular de informação produzida nas sessões de trabalho na Comissão
Interministerial;



Garantir a veiculação dos materiais da campanha de informação;



Participar activamente na elaboração dos materiais para informação ao público;



Sensibilizar e envolver a participação da comunidade na preparação e vigilância.

Coordenação
Liderança: Ministério da Comunicação Social
Implementação: Órgãos de Comunicação Social.
7.10.

ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO E REFORMA DO ESTADO

Missão/Responsabilidade
Garantir o engajamento das autoridades provinciais e municipais para a
implementação do Plano.
Medidas/Intervenções:


Participação activa na distribuição dos materiais de Informação, Educação e
Comunicação (IEC) e na orientação da campanha de informação nos conselhos de
auscultação social;



Elaboração de orientações técnicas para os Governos Provinciais e as Administrações
Municipais;



Capacitação das autoridades locais e profissionais para o apoio à implementação do
Plano.



Criação de sistemas de vigilância e notificação de óbito de pessoas;



Identificação de locais para as unidades de isolamento em todas as províncias;



Sensibilização e envolvimento da participação da comunidade na preparação e resposta;



Disponibilização de meios aéreos que permitam a deslocação de equipas para áreas de
difícil acesso.

Coordenação
Liderança: Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado
Implementação: Governos Provinciais, Administrações Municipais e Comunais,
Conselhos de Auscultação e Concertação Social e Autoridades tradicionais.
7.11.

ACÇÃO SOCIAL, FAMÍLIA E PROMOÇÃO DA MULHER

Missão/Responsabilidade
Promover acções visando o aumento da consciência e participação da população nas
actividades de vigilância e controlo da doença.
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Contribuir para a melhoria do conhecimento da população sobre a doença.
Medidas/Intervenções:


Elaboração de um plano de trabalho de mobilização, educação e sensibilização das
comunidades;
 Realização de acções de educação e sensibilização;
 Encontro com Líderes Associativos e Representantes de ONGs para disseminação da
informação e sensibilização do seu grupo alvo nas áreas de intervenção;
 Integração de pessoal técnico em equipas multidisciplinares e multissectoriais que se
possam constituir;
 Participação activa na distribuição dos materiais de Informação, Educação e
Comunicação (IEC) e na orientação da campanha de informação;
Coordenação
Liderança: Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher.
Implementação: MASFAMU/IPROCAC, Direcções Provinciais da Acção Social.
Participação: Líderes associativos, representantes das ONGs, Igrejas e Autoridades
Tradicionais.
7.12.

FINANÇAS

Missão/Responsabilidade
Garantir e disponibilizar o orçamento para execução do Plano Nacional de Preparação e
Resposta e agilizar mecanismos de procedimentos administrativos no desalfandegamento de
meios, equipamentos e produtos sanitários.
Medidas/Intervenções:







Disponibilização de um fundo adicional de emergência para cobrir as necessidades do
presente Plano de forma faseada.
Aplicação dos dispositivos legais no processo de desalfandegamento de
medicamentos e outros meios específicos.
Formação de todo o pessoal da alfândega que trabalha nas fronteiras sobre os sinais e
sintomas da infecção por Coronavírus, bem como as medidas de prevenção.
Reforço do controlo de entrada dos produtos provenientes das zonas fronteiriças.
Aceleração do processo de desalfandegamento dos medicamentos e outros meios
médicos.
Reorientação da atribuição dos meios financeiros para a execução do Plano.

Coordenação
Liderança: Ministério das Finanças
Implementação: MINFIN
7.13.

TRANSPORTES

Missão/Responsabilidade
Sensibilizar e envolver a participação da comunidade na preparação e vigilância face
a ameaça da transmissão do Coronavírus.
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Objectivo
Criar sinergias a nível do sector e dos parceiros para prevenção da epidemia.
Medidas/Intervenções:











Implementação da vigilância e seguimento, junto às autoridades sanitárias e
aduaneiras, do destino final das mercadorias de uma área de risco ou transportadas
em um navio em que ocorra um caso suspeito da doença;
Identificação de passageiros e membros de tripulação com sintomas compatíveis com
a infecção com Coronavírus e informação às autoridades sanitárias nacionais e
provinciais;
Implementação do envio das listas personalizadas de passageiros e tripulantes
provenientes e em trânsito de países com circulação de Coronavírus às autoridades
sanitárias, nacionais e provinciais por meio da Informação Avançada de Passageiros
(API).
Sensibilização das autoridades ligadas aos ramos aeroportuário, terrestre e marítimo
para a aplicação rigorosa das suas obrigações no âmbito sanitário obedecendo os
requisitos para aeroportos, portos, estações ferroviárias e rodoviárias, travessias de
rios e postos fronteiriços;
Sensibilização de todas companhias de transportação que operam para serem
conscientes do seu papel na prevenção e detecção de casos suspeitos de doença
transmissível durante a viagem, devendo aplicar rigorosamente as recomendações da
Associação Internacional dos Transportes Aéreos, IATA para “Suspeita de Doença
transmissível a Bordo de uma aeronave”, da OMI-Organização Marítima Internacional
para suspeita de doença trazida a bordo dos navios e especialmente da OMAOCOrganização Marítima da África Ocidental e Central, assim como as demais
organizações internacionais de transporte, das quais Angola faz parte;
Divulgação regular da informação actualizada da evolução da Epidemia e dos países
com circulação demonstrada a todos os serviços de transporte;
Divulgação para a implementação das Normas e recomendações da OMS junto aos
operadores de transporte.

Coordenação
Liderança: Ministério dos Transportes
Implementação: Instituto Nacional de Aviação Civil (INAVIC), Instituto Nacional de
Transportes Rodoviários (INTR), Instituto Marítimo Portuário de Angola (IMPA) e
Instituto de Hidrografia e Sinalização Marítima (ISM)
7.14.

AGRICULTURA E FLORESTAS

Missão/Responsabilidades
Reforço do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Veterinária e o reforço da
segurança alimentar.
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Medidas/Intervenções:




Reforço do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica Veterinária activa;
Facilitar o acesso à informação e a distribuição dos materiais de Informação, Educação
e Comunicação (IEC) e à sensibilização às comunidades estabelecidas nos Parques
Naturais,
Reforçar a capacitação técnica do Instituto dos Serviços de Veterinária (ISV) em
vigilância epidemiológica, contenção animal, recolha, acondicionamento e envio de
amostras para o diagnóstico do Ébola em animais;

Coordenação
Liderança: Ministério da Agricultura e Florestas
Implementação: ISV/IIV/IDA/IDF/SPCB
7.15.

PESCAS E MAR

MISSÃO/RESPONSABILIDADES
Promover acções de comunicação social visando o aumento da consciência e
participação da população nas actividades de vigilância e controlo da doença.
Medidas/Intervenções:









Sensibilização das comunidades piscatórias, tripulantes das embarcações de pescas e
pescadores sobre os métodos de prevenção, sobre o vírus Ébola;
Patrulhar as águas territoriais para identificação de embarcações ilegais;
Preenchimento do formulário de vigilância nos pontos de entrada, pelo pessoal a
bordo das embarcações;
Notificação de casos febris, do pessoal a bordo, para identificar eventuais casos de
doença.
Formação e divulgação das normas de biossegurança no manuseio de casos febris e
cadáveres;
Apoio marítimo e fluvial;
Disponibilizar meios náuticos para o transporte de equipas em serviço para áreas de
difícil acesso;
Apoio em análises laboratoriais.

Coordenação:
Liderança: Ministério das Pescas e do Mar
Implementação: Serviço Nacional de Fiscalização Pesqueira e da Aquicultura, Direcção
sobre os Assuntos do Mar e outras Direcções afins do Ministério das Pescas e do Mar.
7.16.

ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Missão/Responsabilidades
Contribuir no apoio técnico-científico.
Medidas/Intervenções:
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Disponibilização de recursos humanos capacitados para integrarem as equipas de
investigação;
Apoio na identificação e calibração de equipamentos (Sensores de registo de
temperatura para humanos);
Criação de plataformas dinâmicas para suporte de informação e registo;
Apoio técnico na elaboração dos manuais formatados como banda desenhada e vídeos.

Coordenação:
Liderança: Ministério do Ensino do Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação
Implementação: Universidade Agostinho Neto (UAN) - Luanda, Universidade José
Eduardo dos Santos (UJES) - Huambo, Universidade Katyavala Buila (UKB) – Benguela,
Universidade Onze de Novembro (UON) – Cabinda, Centro Nacional de Investigação
Científica (CNIC) – Luanda, Centro Tecnológico Nacional (CTN) - Luanda.
7.17.

INDÚSTRIA

Missão/Responsabilidades
Promover e sensibilizar os industriais na distribuição activa dos materiais de
informação sobre a doença.
Medidas/Intervenções:




Garantir que todas as unidades industriais sobre tutela do Ministério obtenham
informações/conhecimento sobre a doença;
Participação activa na distribuição dos materiais de Informação, Educação e
Comunicação (IEC), juntos dos industriais;
Participação na formação de activistas.

Coordenação
Liderança: Ministério da Indústria
Implementação: M.I
7.18.

RECURSOS MINERAIS E PETRÓLEOS

Missão/Responsabilidades
Complementar o esforço do Sistema Nacional de Vigilância e Controlo da Doença, em
todas as instalações mineiras e petrolíferas, e promover acções que visam o aumento
da consciência e participação das comunidades nas actividades de vigilância e controlo
da doença.
Medidas/Intervenções:





Campanhas de informação, educação no seio dos trabalhadores do sector mineiro e
petrolífero;
Promoção e distribuição de matérias para informação;
Formação e divulgação de normas de biossegurança em todas os postos de saúde nas
instalações o sector mineiras e petrolíferas;
Notificação às autoridades de saúde de casos suspeitos dos trabalhadores do sector;
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Preenchimento de formulários de vigilância nos pontos de entrada, pelo pessoal de
rotação em todas as instalações mineiras e petrolíferas;
Cooperação com as autoridades tradicionais, principalmente nos pontos de entrada
para o território de Angola, visando informar sobre os procedimentos e
comportamentos a adoptar;
Cooperação com as entidades locais e o Ministério da Saúde nas acções de formação e
sensibilização dos exploradores artesanais (garimpeiros).
Promover acções de sensibilização e formação nas línguas nacionais locais em
colaboração com o Ministério da Saúde e Educação;

Coordenação
Liderança: Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos
Implementação: Todas as empresas do sector Petrolífero – ACEPA (Associação das
companhias de Exploração e Produção de Angola) - Todas empresas do sector Mineiro
e Petrolífero.
7.19.

ENERGIA E ÁGUAS

Missão/Responsabilidades
Contribuir para a melhoria da implementação das medidas para boas práticas de
higiene e reforço do abastecimento da água, fundamentalmente para as zonas
sensíveis.
Medidas/Intervenções:
 Assegurar uma efectiva melhoria no cumprimento das regras básicas de higiene;
 Desencadear campanhas de sensibilização para melhores práticas de higiene;
 Assegurar a disponibilidade em quantidade necessária de produtos como hipoclorito
de cálcio, cloro, lixívia e outros destinados a desinfecção e purificação da água;
 Assegurar a reparação de todos os pequenos sistemas em serviço, fundamentalmente
em zonas sensíveis, por exemplo nas localidades fronteiriças;
 Assegurar o abastecimento de água com qualidade e as adequadas práticas de higiene
em instituições sensíveis, hospitais, escolas, aeroportos, portos e estações de
transporte terrestres;
 Efectuar a aquisição de meios técnicos e produtos de monitorização da qualidade da
água, tais como, camiões cisterna, purificação e todos os consumíveis de laboratório,
que concorrem para produção de água potável.
Coordenação
Liderança: Ministério da Energia e Águas.
Implementação: DNA, INARH.
7.20.

CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

Missão/Responsabilidades
Promover acções que visam o aumento da consciência e participação da população nas
actividades de vigilância e controlo da doença.
Medidas/Intervenções
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Contribuir na divulgação de informação relativa ao Coronavírus nos locais de trabalho e em
colaboração com as empresas do sector para disseminação da informação sobre prevenção
da doença nos locais de trabalho.
Coordenação
Liderança: Ministério da Construção e Obras Públicas.
Implementação: Todas empresas do sector da construção.

7.21.

HOTELARIA E TURISMO

Missão/Responsabilidade
Contribuir na tomada de medidas conducentes a prevenção, dos aspectos higiénicosanitários, dos movimentos dos turistas que entram nas fronteiras e que frequentam
os estabelecimentos.
Medidas/Intervenções
 Controlar rigorosamente a entrada de turistas provenientes de rotas áreas, marítima
e terrestre dos países com transmissão de Coronavírus estabelecido;
 Proceder a inspecção e o registo de todos turistas provenientes de países
considerados endémicos ou de outros com transmissão estabelecida de Coronavírus;
 Comunicar todos os casos suspeitos as autoridades sanitárias mais próximas;
 Reforço dos cuidados de higiene e limpeza em toda a extensão dos estabelecimentos
hoteleiros e similares.
 Todos os estabelecimentos hoteleiros e similares devem estar dotados de cartilha com
informação sobre os sintomas da doença.
Coordenação
Liderança: Ministério da Hotelaria e Turismo
Implementação: Todos estabelecimentos hoteleiros e similares
7.22.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Missão/Responsabilidades
Que os órgãos centrais e provinciais do Instituto Nacional do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (INOTU), Instituto Nacional de Geodesia e
Cartografia (IGCA) e o Instituto Nacional de Habitação (INH) colaborem com os órgãos
da Comissão Interministerial no que diz respeito a;
Medidas/Intervenções:
 Identificação de terrenos apropriados, nas reservas fundiárias do Estado, para a
instalação precária de possíveis áreas de isolamento e tratamento de pessoas que
padeçam da doença;
Coordenação
Liderança: Ministério Ordenamento do Território e Habitação
Implementação: INOTO, IGCA, INH
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7.23.

ANTIGOS COMBATENTES E VETERANOS DA PÁTRIA

Missão / Responsabilidade
Educar a população alvo sobre as medidas de prevenção e método de actuação em caso de
presença de sintomas.
Medidas/intervenções
 Realizar campanhas de educação junto das comunidades rurais com vista a
sensibilizá-las a suspender temporalmente as caças e proceder-se a recolha das carnes
de caça já existentes, mesmo que pagando;
 Solicitar à apresentação de um comprovativo de sanidade, por todo indivíduo
proveniente dos países afectados e vizinhos, nos pontos de entrada.
Coordenação
Liderança: Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria
Implementação: Direcção Nacional de Recenseamento e Controlo
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ANEXOS
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Anexo 1: Definição de Caso de COVID-19

Definição de caso para vigilância:
As definições de caso são baseadas nas informações actuais disponíveis e serão revisadas à
medida que novas informações forem acumuladas. Os países podem precisar adaptar as
definições de casos, dependendo de sua própria situação epidemiológica.
Caso suspeito
A. Paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um sinal /sintoma
de doença respiratória (por exemplo, tosse, falta de ar), E sem outra etiologia que
explique completamente a apresentação clínica E uma história de viagem ou
residência em um país/área ou território que relate a transmissão local (consulte o
relatório da situação) da doença de COVID-19 durante os 14 dias anteriores ao início
dos sintomas,
OU
B. Paciente com qualquer doença respiratória aguda E tendo estado em contacto com
um caso confirmado ou provável de COVID-19 (veja definição de contacto) nos
últimos 14 dias antes do início dos sintomas;
OU
C. Um paciente com infecção respiratória aguda grave (febre e pelo menos um
sinal/sintoma de doença respiratória (por exemplo, tosse, falta de ar) E necessitando
de hospitalização E sem outra etiologia que explique completamente a apresentação
clínica.
Caso provável
Um caso suspeito em que o teste para COVID-19 é inconclusivo.
Caso confirmado
Uma pessoa com confirmação laboratorial da infecção por COVID-19, independentemente de
sinais e sintomas clínicos.
As orientações do laboratório da OMS estão disponíveis:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/laboratory-guidance.
Definição de contacto
Um contacto é uma pessoa envolvida em qualquer um dos seguintes:
 Prestação de cuidados directos sem equipamento de protecção individual adequado
(EPI) para pacientes com COVID-19
 Permanecer no mesmo ambiente próximo de um paciente COVID-19 (incluindo local
de trabalho, sala de aula, casa, reuniões).
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Viajar em estreita proximidade (1 m) com um paciente COVID-19 em qualquer tipo de
transporte dentro de um período de 14 dias após o início dos sintomas no caso em
consideração.

Caso suspeito para a comunidade
TODA PESSOA COM FEBRE, TOSSE E FALTA DE AR QUE CHEGOU DE VIAGEM OU
ESTEVE COM ALGUEM QUE TENHA VIAJADO
Seguimento de contactos dos casos prováveis e confirmados
Os contactos devem ser monitorizados por 14 dias a partir do último contacto não protegido.
 A monitorização e seguimento de contactos deve ser realizado pelas autoridades de
saúde pública por meio de visitas domiciliares ou virtuais ou por telefone para
verificar os sintomas.
 Qualquer contacto que fique doente e corresponda com a definição de caso, torna-se
um caso suspeito e deve ser testado.
 Os contactos dos casos novos prováveis ou confirmados recentemente identificados
devem estar identificados e monitorizados.
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Anexo 2: Abordagem de um Caso Suspeito de COVID-19
Todos os serviços de saúde devem reactivar os respectivos Planos de Contingência para
infecções emergentes.
O Plano deve identificar, inequivocamente, áreas de isolamento disponíveis em cada
estabelecimento (Centros de Saúde, Clínicas e Hospitais públicos, privados).
O doente em isolamento deverá dispor de acesso a casa de banho para uso exclusivo, kit com
água e alguns alimentos não perecíveis, mobiliário que permita estar confortável, enquanto
aguarda a validação de caso.
Um doente pode contactar o sistema de saúde, preferencialmente por via telefónica para
evitar contágio adicional, ligando ao Centro Nacional de Processamento de Dados
Epidemiológicos (CPDE) 937 503 349 ou ao número de emergência médica nacional (111).
O contacto não presencial é o cenário A do fluxograma seguinte. O contacto presencial é o
cenário B do fluxograma seguinte.
No cenário A:
− O doente é aconselhado a permanecer no domicílio, evitando contacto com outras pessoas;
− O doente deverá aguardar contacto telefónico, com indicação de procedimentos a adoptar;
− Se o caso for validado, a equipa de vigilância activa o INEMA e a equipa de gestão de casos,
para dar início à investigação epidemiológica e gestão de contactos.
No cenário B:
− O profissional que detecte um caso “suspeito” de infecção por novo COVID-19 deve:
- Colocar o doente em isolamento na área prevista no Plano de contingência, evitando o
contacto directo e utilizando EPI;
- Dar ao doente uma máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita;
- Ligar imediatamente para os telefones acima indicados para validar a suspeição;
− Se o caso for validado, activa o INEMA, que por sua vez activará A Equipa de Resposta
Rápida, para dar início à investigação epidemiológica e gestão de contactos.
− Se o caso for validado, o profissional responsável pelo atendimento do doente, promove de
imediato a identificação dos contactos próximos do mesmo, cuja lista facultará à equipa do
CPDE/DNSP, assim que possível.
Em ambos cenários, os profissionais de saúde devem adoptar as medidas de prevenção e
controlo de infecção
a. Notificação
− Perante um caso suspeito, validado pela equipa de investigação ou pelo Médico
assistente, este passa a ser designado “Caso suspeito sob investigação” e deve
ser preenchida correctamente a ficha de investigação do caso, fornecido pelo
Departamento de Higiene e Epidemiologia da Direcção Nacional de Saúde
Pública e enviado por email para cpdednsp@hotmail.com;
42

Plano Nacional de Contingência para o controlo da epidemia de COVID-19
Ministério da Saúde

− O profissional responsável pelo atendimento do caso, identifica os
acompanhantes do doente e contactos próximos (da unidade de saúde,
incluindo profissionais e outros doentes), cuja lista fornecerá à Autoridade da
saúde aeroportuária, logo que possível;
− Quando possível, o profissional responsável pelo internamento, notifica o caso
a DNSP através do CPDE/DHVE, nos termos da Lei 5/87 de 23 de Fevereiro
(Regulamento Sanitário Nacional) e pelo Decreto Presidencial nº 178/13 de 6
de Novembro (Estatuto Orgânico do Ministério da Saúde);
b. Investigação epidemiológica
Identificação de contactos
− As unidades sanitárias locais comunicam aos serviços de vigilância
epidemiológica para continuar a investigação epidemiológica;
− Perante um “caso sob investigação”, o Departamento de Vigilância
Epidemiológica é o gestor de contactos, e:
- Procede de imediato, à identificação de contactos próximos, com a
colaboração dos prestadores de cuidados (INEMA e/ou cuidados de
saúde primários e/ou unidade hospitalar);
- Preenche a lista de contactos próximos/expostos;
- Procede à actualização da lista de contactos inicialmente identificados,
se vier a ser confirmada uma infecção pelo 2019-nCoV;
- O rastreio exaustivo de contactos deve ser efectuado para todos os
contactos até 14 dias após a última exposição com o caso confirmado.
Vigilância e controlo de contactos próximos
− O Departamento de Vigilância Epidemiológica é responsável pela vigilância
activa de todos os contactos próximos de um caso confirmado, incluindo,
Contacto telefónico regular; Accionar a ERR, caso sejam referidos sinais ou
sintomas; dar indicações ao contacto sob vigilância, para:
 Adoptar medidas de restrição social;
 Contactar imediatamente a equipa de Gestão de casos, se desenvolverem
febre, tosse ou dispneia, ou outra sintomatologia;
 Se o caso sob investigação apresentar resultados negativos, e o caso for
descartado, o DHVE, informa os contactos sob investigação que podem
retomar a vida normal.
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Anexo 3: Orientações para a colheita de amostras
Colheita de amostras biológicas
- Dada a necessidade de extenso diagnóstico diferencial para outros agentes respiratórios,
têm de ser colhidas amostras biológicas em quantidade suficiente.
- É fortemente recomendado que sejam colhidas amostras do tracto respiratório inferior,
sobretudo em doentes com doença mais grave;
- Uma única amostra do tracto respiratório superior não exclui a infecção, sendo preferível o
envio de duas amostras respiratórias de locais diferentes.
3.1.1. Amostras respiratórias


Exsudado da nasofaringe e orofaringe colhido com zaragatoa e/ou;



Aspirado endotraqueal ou lavado bronco-alveolar (pacientes entubados);

ORIENTAÇÃO PARA COLHEITA DE AMOSTRA DA OROFARINGE:




Abrir bem a boca do paciente e pedir
que o paciente solte o som “ahhhhhh”
Inserir o swab/zaragatoa na região da
orofaringe fazendo um esfregaço bem
no fundo da garganta
Inserir o swab/ zaragatoa no tubo de
polipropileno com meio de transporte
viral.

3.1.2. Soro


Duas amostras de soro de fase aguda e de convalescença (2-4 semanas após fase
aguda) para a realização de testes serológicos;



Os testes serológicos ainda não se encontram disponíveis, mas poderão suportar
a investigação futura dos casos de COVID-19.
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Anexo 4: Fluxograma de envio de amostras

Monitoramento Molecular do vírus Influenza (FLU)
Laboratório de Biologia Molecular do INIS, Luanda, Angola.

Colher zaragatoa em
meio de transporte viral
nos primeiros cinco (5)
dias após a data de início
dos sintomas.

Investigação de surtos &
Epidemias

Casos graves com
suspeita de gripe ou
doença tipo gripe.

o

Armazenar a - 20 C

Transportar para INIS
em caixas refrigeradas
8h00-15h00
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Anexo 5: Prevenção e controlo de infecção nos serviços de saúde
As vias de transmissão da infecção por SARS-CoV2 não são totalmente conhecidas.
Os cuidados específicos para a prevenção e controlo do COVID-19 são por isso, as
medidas de precaução: básicas, de contacto, gotículas e de via aérea para
procedimentos geradores de aerossóis.
São estratégias de prevenção e controlo de infecção:
− Afixar cartazes em áreas públicas, com informação que deve orientar o doente
para se apresentar ao profissional de saúde;
− Dar ao doente uma máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita;
− Perante um caso suspeito, colocar de imediato o doente numa área de
isolamento definida no respectivo Plano de Contingência;
− Aplicar as Precauções Básicas de Controlo de Infecção a todos os doentes,
incluindo os suspeitos de COVID-19, em todos os procedimentos e momentos,
nomeadamente:
− Avaliação de risco para infecção;
− Higiene das mãos;
− Etiqueta respiratória;
− Uso racional e adequado de equipamento de protecção individual (EPI);
− Descontaminação correcta de material e equipamento;
− Medidas de controlo ambiental;
− Manuseamento seguro da roupa;
− Recolha segura de resíduos;
− Práticas seguras na preparação e administração de injectáveis.
− Aplicar as Precauções Baseadas nas Vias de Transmissão:
− Restrição de visitas! Todos profissionais de saúde devem aplicar as
precauções de contacto e precauções de gotículas. No caso, de
procedimentos geradores de aerossóis, aplicar as precauções de via
área;
− Isolar os doentes em quarto individual com pressão negativa;
− Usar equipamentos dedicados ao doente, que sejam exclusivos do quarto
ou área de isolamento (ex.: estetoscópio, esfigmomanómetro,
termómetro) e materiais clínicos de uso único;
− Limitar o número de profissionais de saúde em contacto com o doente
com COVID-19 (coorte de profissionais);
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− Manter um registo de todas as pessoas que entram no quarto ou área de
isolamento do doente.
Tabela 1. Equipamento de Protecção Individual (EPI) de acordo com o nível de
cuidados a prestar
Nível de cuidados a prestar

Características do EPI

Cuidados não invasivos prestados a menos de 1 metro

Bata – Com abertura atrás, de uso único e impermeável;

Máscara – Cirúrgica ou preferencialmente FFP2;
Protecção ocular - Usar óculos de protecção em todos os
casos de suspeição de 2019-nCoV;
Luvas - De uso único, não esterilizadas.
Cuidados clínicos invasivos:
Bata - Com abertura atrás, de uso único e impermeável,
com punhos que apertem ou com elásticos e que cubra até
a) Manobras potencialmente geradora de aerossóis e ao meio da perna ou tornozelo;
Touca – De uso único;
gotículas mais pequenas (ex: intubação, ventilação
Máscara – FFP2, de uso único, com adequado ajuste facial;
manual e aspiração, ventilação não invasiva e
Protecção ocular – Óculos com protecção lateral;
Luvas – De uso único, com punho acima do punho da bata.
nebulização, ressuscitação cardiopulmonar;
Protecção de calçado – Sapatos impermeáveis e de uso
broncoscopia, cirurgia, outros)
exclusivo nas áreas de isolamento, se profissionais
dedicados. Nas entradas ocasionais de profissionais usar
coberturas de sapatos de uso único e impermeáveis (cobre
botas).
OU
Fato de protecção integral - De uso único, impermeável,
com capuz incorporado, protecção de pescoço e tamanho
ajustado ao profissional;
Máscara – FFP2, de uso único, com adequado ajuste facial;
Protecção ocular – Óculos com protecção lateral;
Luvas – De uso único, com punho acima do punho da bata.
b) Realização de autópsias

EPI de barreira máxima para as salas de autópsia.

−
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Anexo 6: Medidas de Biossegurança
Medidas de Biossegurança


Implementar medidas de biossegurança no manuseamento de casos suspeitos
(humanos e animais) com o uso adequados dos Equipamento de Protecção



Individual (EPI);



Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou um desinfectante para as mãos.



Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel ou a manga (e não as mãos) ao tossir
ou espirrar.



Evitar aglomerações e ambientais fechados.



Não partilhar os objectos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas.



Se apresentar manifestações, procurar o serviço de Saúde mais próximo.



Evitar o contacto com animais domésticos ou selvagens.
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Anexo 7: Procedimentos operacionais padronizados para os Pontos de entrada, fronteiras
terrestres
Pontos de Entrada
1. Aeroportos, Terminais transfronteiriços Rodoviários, Marítimos e Ferroviários
 Informar sobre a situação de alerta do país e sensibilizar todos funcionários e
viajantes sobre as medidas preventivas individuais e colectivas contra a
propagação do SARS-CoV2 com a distribuição dos panfletos e brochuras;
 As direcções devem elaborar um plano de emergência com orientações
precisas para todos os departamentos sobre a protecção do pessoal;
 Criar as condições para realizar a triagem de COVID-19: Controlo de
temperatura, encaminhar para sala de isolamento e transportar para Unidade
Sanitária de referência;
 Notificar para a Direcção Nacional da Saúde Pública sobre qualquer alerta ou
caso suspeita através do email: cpdednsp@hotmail.com e SMS para o
telemóvel 00244937503349 e para o Instituto Nacional de Investigação em
Saúde (INIS): email: inis.minsa@gmail.com; telemóvel 00244925053250;
 Para os pontos de entrada Provinciais devem notificar para a equipa de
vigilância local;
 Criar sala de observação/isolamento para os viajantes suspeitos com
equipamentos de biossegurança (EPI) do pessoal e pacientes;
 Criar as condições para as equipas do MINSA treinarem os funcionários sobre
acções apropriadas para manusear viajantes suspeitos;
 Colocar pontos de higienização das mãos com água e lixivia;
 Contactar o ENEMA ou a Protecção Civil para evacuar casos suspeitos para
hospitais de referência;
 Para os casos suspeitos detectados a bordo deve-se cumprir o requisito
expresso nos artigos 3 a 13 do Regulamento Sanitário Internacional (2005),
sobre as obrigações das autoridades sanitárias.
2. Fronteiras terrestres
 Cumprir com todas as orientações anteriores;
 Evacuar o caso suspeito para a sala de isolamento à espera da equipa da
resposta rápida para avaliação e tomada das acções de contenção (ver o
fluxograma de abordagem do caso suspeito).
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Anexo 8: Orientações para os meios de transporte e operadores de mios de transporte
EXIGÊNCIAS TÉCNICAS REFERENTES A MEIOS DE TRANSPORTE E OPERADORES DE
MEIOS DE TRANSPORTE
Seção A. Operadores de meios de transporte
1) Os operadores de meios de transporte deverão facilitar:
a) as inspecções da carga, contêineres e meios de transporte;
b) os exames médicos das pessoas a bordo;
c) a aplicação de outras medidas de saúde, nos termos do presente Regulamento; e
d) o fornecimento de informações de saúde pública relevantes solicitadas pelo Estado
Parte.
2) Os operadores de meios de transporte deverão fornecer à autoridade competente um
Certificado de Dispensa de Controle Sanitário da Embarcação ou um Certificado de
Controle Sanitário da Embarcação, ou uma Declaração Marítima de Saúde, ou a Parte de
Saúde de uma Declaração Geral de Aeronave, válidos, conforme exigido nos termos do
presente Regulamento.
Seção B. Meios de transporte
1) As medidas de controle aplicadas a bagagem, carga, contêineres, meios de transporte
e mercadorias nos termos do presente Regulamento serão aplicadas de maneira a
evitar, na medida do possível, dano ou incómodo a pessoas ou dano a bagagem, carga,
contêineres, meios de transporte e mercadorias. Sempre que possível e apropriado, as
medidas de controle deverão ser aplicadas quando os meios de transporte e os porões
estiverem vazios.
2) Os Estados Partes deverão indicar, por escrito, as medidas aplicadas a carga,
contêineres ou meios de transporte; as partes tratadas; os métodos utilizados; e as
razões para sua aplicação. Essas informações serão fornecidas, por escrito, ao
responsável pela aeronave e, no caso de uma embarcação, no Certificado de Controle
Sanitário da Embarcação. Em se tratando de outros tipos de carga, contêineres ou, os
meios de transporte os Estados Partes deverão emitir essas informações, por escrito,
a consignantes, consignados, transportadores, responsáveis pelo meio de transporte
ou seus respectivos agentes.
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Anexo 9: Modelo de certificado de dispensa de embarcação (RSI-2005)
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Anexo 10: Lista de materiais gastáveis, consumíveis e equipamentos recomendadas pela OMS
PRODUCTO

UNIDADE

QTDE

PREÇO

ESTIMATIVA MOEDA

USD

AKZ

LINHA DO
ORÇAMENTO

VIGILÂNCIA
Rastreio
Termómetros a distância
Unidade
Colheita de Amostras
Caixas de embalagem tripla
Caixa
Meio de Transporte Viral
Unidade
Caixas de contentores para material cortante
Caixa
Meio de Transporte Viral com a zaragatoa (3ml) Unidade
Luvas, exame, nitrilo, sem pó, não estéril
Caixa
Diagnóstico Laboratorial
Kit de enzimas para PCR
Kit
Kit de enzimas para PCR
Kit
DNA Polimerase (enzima)
Kit
Microplacas
Unidade
cobertura adesiva ótica (papel de cobertura de placa)
Unidade
Tubos de eppendorf (1,5ml)
Unidade
Pontas com filtro (500ul)
Caixa
Pontas com filtro (100ul)
Caixa
Pontas com filtro (10ul)
Caixa
Detergente RNA (RNA Free) - Litros
Litro
Primers RT-PCR para 2019-nCoV - 15/200 reacções Kit

50

29,90

Euro

32,99 USD

16.426 Kz

Vigilância

50
2.000
200
2.000
40

2.100,00
16.000,00
66,00
4.400,00
125,20

USD
USD
Euro
USD
Euro

2.100,00 USD
16.000,00 USD
72,81 USD
4.400,00 USD
138,12 USD

1.045.737 Kz
7.967.520 Kz
36.257 Kz
2.191.068 Kz
68.779 Kz

Vigilância
Vigilância
Vigilância
Vigilância
Vigilância

20
10.640,00
20
10.640,00
20
16.948,00
4.000
15.200,00
4.000
2.434,40
3.000
118,14
500
542,90
500
417,90
500
367,50
100
54,20
15/200 reacções13.500,00

Euro
Euro
GBP
USD
USD
Euro
Euro
Euro
Euro
GBP
USD

11.737,85 USD
11.737,85 USD
22.194,00 USD
15.200,00 USD
2.434,40 USD
130,33 USD
598,92 USD
461,02 USD
405,42 USD
70,98 USD
13.500,00 USD

5.845.099 Kz
5.845.099 Kz
11.051.946 Kz
7.569.144 Kz
1.212.258 Kz
64.900 Kz
298.243 Kz
229.574 Kz
201.887 Kz
35.344 Kz
6.722.595 Kz

Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório
Laboratório

CONTROLE E PREVENÇÃO
Equipamento de Protecção Pessoal
Luvas, exame, nitrilo, sem pó, não estéril
Protector facial
Óculos protectores
Máscara, cirúrgica (para pessoal de saúde)
Batas ou fatos protectores

Caixa
Unidade
Unidade
Unidade
Unidade

40
2.000

824,00
740,00

USD
USD

824,00 USD
740,00 USD

410.327 Kz
368.498 Kz

EPP
EPP

200.000
20.000

342.000,00
45.400,00

Euro
Euro

377.288,18 USD
50.084,45 USD

187.878.196 Kz
24.940.556 Kz

EPP
EPP

17
17
360
360
50
17
17
80
80
80
17
5
5
5

4.760,00
19.040,00
24.000,00
6.120,00
190.000,00
35.683,00
42.500,00
70.400,00
240,00
2.400,00
2.635,00
179.000,00
200.000,00 USD
7.500,00 USD
12.500,00 USD

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

4.760,00 USD
19.040,00 USD
24.000,00 USD
6.120,00 USD
190.000,00 USD
35.683,00 USD
42.500,00 USD
70.400,00 USD
240,00 USD
2.400,00 USD
2.635,00 USD
179.000,00 USD
200.000,00 USD
7.500,00 USD
12.500,00 USD

2.370.337 Kz
9.481.349 Kz
11.951.280 Kz
3.047.576 Kz
94.614.300 Kz
17.769.064 Kz
21.163.725 Kz
35.057.088 Kz
119.513 Kz
1.195.128 Kz
1.312.151 Kz
89.136.630 Kz
99.594.000 Kz
3.734.775 Kz
6.224.625 Kz

Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos

4.800,00 USD
28.000,00 USD
5.700,00 USD
16.000,00 USD

USD
USD
USD
USD

4.800,00 USD
28.000,00 USD
5.700,00 USD
16.000,00 USD

2.390.256 Kz
13.943.160 Kz
2.838.429 Kz
7.967.520 Kz

Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos

25.000,00 USD

25.000,00 USD
17.800,00 USD
3.850,00 USD
18.000,00 USD
35.000,00 USD
6.000,00 USD
15.000,00 USD
15.000,00 USD
180.000,00 USD

12.449.250 Kz
8.863.866 Kz
1.917.185 Kz
8.963.460 Kz
17.428.950 Kz
2.987.820 Kz
7.469.550 Kz
7.469.550 Kz
89.634.600 Kz

9.000,00 USD
99.250,00 USD
125.000,00 USD
3.500,00 USD
25.000,00 USD
50.000,00 USD
25.000,00 USD

4.481.730 Kz
49.423.523 Kz
62.246.250 Kz
1.742.895 Kz
12.449.250 Kz
24.898.500 Kz
12.449.250 Kz

10.000,00 USD

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

10.000,00 USD

4.979.700 Kz

Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos
Gestão de casos

65.000,00 USD

USD

65.000,00 USD

32.368.050 Kz

Laboratório

GESTÃO DE CASOS
Equipamento para Tratamento de Suporte
Concentradores de oxigénio
Unidade
(Concentrador de oxigénio) Divisor de fluxo
Unidade
Pinças de oxigénio, nasais, não estéreis, uso únicoUnidade
Tubo de oxigénio, extensão
Unidade
Ventilador portátil
Unidade
Oximetro de pulso
Unidade
Laringoscópio
Unidade
Conjunto de depressores de aço inoxidável
Unidade
Tubo endotracal, sem punho
Unidade
Tubo endotracal, com punho
Unidade
Detector de dióxido de carbono
Unidade
Scanner de ultrassom portátil
Unidade
Sondas de ultrassom portáteis, incluídas com scanner
Unidade
Ressuscitador, adulto
Unidade
Ressuscitador, criança
Unidade
Via aérea, Guedel, estéril, uso único (vários
tamanhos)
Unidade

Solução composta de lactato de sódio
Conjunto de infusão
Paracetamol 500 mgr, tabletas
Equipamento de Proteção Pessoal (PPE) para Unidades de Saúde
Luvas, exame
500.000
Luvas, cirúrgicas, comprimento ao antebraço grande (mais longo que
200.000
luvas de17.800,00
exame)
Escudo facial
500
3.850,00
Kit de teste de ajuste
Respirador de partículas, grau N95 ou superior
10.000
35.000,00
Máscara, cirúrgica (para pessoal de saúde e paciente)
10.000
6.000,00
Esfoliação, tops
3.000
Esfoliação, calças
3.000
Batas /Avental
100.000
Roupão / Camisola hospitalar
Óculos, protetores
5.000
Solução para massagem à mão à base de álcool
25.000
Saco de descarte para material bio-perigoso
100.000
Sacos de cadáveres
2.000
Caixa segura para incineração de agulhas e seringas
5.000
Sabão
Luvas para limpeza , reutilizáveis
Tecido de secagem de mão
Solução de cloro em gránulos, 1Kg
Diagnostico Diferencial
Biofire Respiratory Panel 2
Unidade
500
65.000,00

57

18.000,00 USD

15.000,00 USD
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9.000,00 USD
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25.000,00 USD
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Anexo 11: Gestão de casos
Orientação Clínicas para gerir infecções respiratórias agudas graves suspeitas
de serem o novo COVID-19
Introdução
Está é a primeira edição para o novo coronavírus, uma adaptação da Gestão Clínica da
Infecção Respiratória Aguda grave da OMS quando é suspeitado o SARS-CoV2 publicado em
2019.
Este documento tem como destinatários os médicos que cuidam de adultos hospitalizados
e pacientes pediátricos com infecção respiratória aguda grave (SARI), quando a infecção por
2019-nCoV for suspeita. Estas orientações não se destinam a substituir o julgamento clínico
ou consulta com um especialista, mas têm sim o objectivo em fortalecer a gestão dos casos
clínicos dos pacientes e fornecer a orientação actualizada. As melhores práticas para IRA
grave, incluindo PCI e cuidados de suporte optimizados para os pacientes gravemente
doentes são essenciais.
Este documento está organizado pelas seguintes secções:
1. Triagem: reconhecer e classificar os pacientes com IRA grave
2. Implementação imediata da prevenção apropriada da infecção e medidas de controlo
(PCI)
3. Terapia de suporte precoce e monitorização
4. Recolha de material para diagnóstico laboratorial
5. Tratamento da insuficiência respiratória hipoxémica aguda e síndrome da angústia
respiratória (ARDS)
6. Gestão de choque séptico
7. Prevenção de complicações
8. Tratamentos específicos anti-nCoV
9. Considerações especiais para pacientes grávidas
Estes símbolos são usados para sinalizar intervenções:
Fazer: a intervenção é benéfica (forte recomendação) OU a intervenção é uma melhor
indicação da prática
Não fazer: a intervenção é conhecida como sendo prejudicial.
Considere o seguinte: a intervenção pode ser benéfica em pacientes seleccionados
(recomendação condicional) OU ter cuidado ao considerar esta intervenção.
Este documento tem como objectivo fornecer aos clínicos orientações provisórias
actualizadas oportunas, eficazes e seguras aos pacientes com 2019-nCoV e IRA grave,
particularmente aqueles em estado crítico. As recomendações contidas neste documento são
derivadas das publicações da OMS. Em casos em que as orientações da OMS não estejam
disponíveis, faz-se referência às directrizes baseadas em evidências. Aos Membros de uma
rede global de clínicos da OMS, e clínicos que tenham tratado casos de SARS, MERS ou
pacientes com gripe grave, revisaram as recomendações (ver Agradecimentos). Para
consultas, envie um correio electrónico para outbreak@who.int com '2019-nCoV questão
clínica' na linha de assunto.
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Tabela 1.
Definições de pacientes com IRA grave, com suspeita de infecção por
2019-nCoV *
IRA Grave

Definição de caso
para vigilância do
2019-nCoV *

Os doentes com infecções virais do tracto respiratório superior simples, pode ter
sintomas específicos não, tais como febre, tosse, dor de garganta, congestão nasal,
mal-estar, dores de cabeça, dor muscular ou mal-estar. Os idosos e
imunodeprimidos podem apresentar sintomas atípicos. Esses pacientes não têm
quaisquer sinais de desidratação, sepse ou falta de ar
A. Pacientes com infecção respiratória aguda grave (febre, tosse e necessidade
de internação hospitalar) E sem outras etiologias que explica
completamente a apresentação clínica1 E pelo menos um dos seguintes:
 Histórico de viagens ou residência na cidade de Wuhan, província
de Hubei, China nos 14 dias anteriores ao início dos sintomas,
ou
 Paciente é um profissional de saúde que trabalha em um ambiente
em que infecções respiratórias agudas graves de etiologia
desconhecida estão sendo cuidadas.
B. Pacientes com qualquer doença respiratória aguda E pelo menos um dos
seguintes:
 Contacto próximo2 com um caso confirmado ou provável de 2019nCoV nos 14 dias anteriores ao início da doença, ou
 Visitar ou trabalhar em um mercado de animais vivos em Wuhan,
província de Hubei, China nos 14 dias anteriores ao início dos
sintomas,
ou
 Trabalhou ou compareceu a uma unidade de saúde nos 14 dias
anteriores ao início dos sintomas em que pacientes com associação
hospitalar foram relatadas infecções por 2019-nCov.

Tabela 2. Síndromes clínicos associados com a infecção por SARS-CoV2 infecção
Doença não
complicada

Pacientes com infecção viral do tracto respiratório superior sem complicações, podem
apresentar sintomas não específicos como febre, tosse, dor da garganta, congestão nasal,
mal-estar, dor de cabeça, dor muscular ou mal-estar. Os idosos e imunossuprimidos podem
apresentar sintomas atípicos. Esses pacientes não apresentam sinais de desidratação, sepse
ou falta de ar.

Pneumonia

Paciente com pneumonia e sem sinais de pneumonia grave. Criança com pneumonia não
grave tem tosse ou dificuldade em respirar + respiração rápida: respiração rápida (em
respirações / min): <2 meses, ≥60; 2-11 meses, ≥50; 1-5 anos, ≥40 e sem sinais de pneumonia
grave

Pneumonia
grave

Adolescente ou adulto: febre ou suspeita de infecção respiratória, além de uma de taxa
respiratória> 30 respirações/min, insuficiência respiratória grave, ou SpO 2 < 90% em ar
ambiente (adaptado a partir de crianças com tosse ou dificuldade em respirar, além de pelo
menos um dos seguintes: cianose central ou SpO 2 < 90%; angústia respiratória grave (por
exemplo queixas, tiragem intercostal muito grave); sinais de pneumonia com um sinal geral
de perigo: incapacidade para amamentar ou bebida, letargia ou inconsciência ou convulsões.
Outros sinais de pneumonia podem estar presentes: tiragem intercostal, respiração rápida
(em respirações / min): <2 meses, ≥60; 2-11 meses, ≥50; 1-5 anos, ≥40. 2 O diagnóstico é
clínico; imagem do tórax pode excluir complicações.

Síndrome
Respiratório
Agudo

Início: sintomas respiratórios novos ou agravados dentro de uma semana após insulto clínico
conhecido.
Imagem do tórax (radiografia, tomografia computadorizada ou ultra-sonografia do pulmão):
opacidades bilaterais, não totalmente explicadas por derrames, lobar ou pulmão colapso ou
nódulos.
Origem do edema: insuficiência respiratória não totalmente explicada por insuficiência
cardíaca ou sobrecarga de líquidos. Necessita de avaliação objectiva (por exemplo,
ecocardiografia) para excluir a causa hidrostática do edema se nenhum factor de risco
estiver presente.
Oxigenação (adultos):
• SDRA leve: 200 mmHg <PaO2 / FiO2 ≤ 300 mmHg (com PEEP ou CPAP ≥5 cmH2O,
7 ou não ventilado8)
• SDRA moderada: 100 mmHg <PaO2 / FiO2 ≤200 mmHg com PEEP ≥5 cmH2O, 7 ou
não ventilada8)
• SDRA grave: PaO2 / FiO2 ≤ 100 mmHg com PEEP ≥5 cmH2O, 7 ou não ventilada8)
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•

Quando a PaO2 não está disponível, SpO2 / FiO2 ≤315 sugere SDRA (inclusive em
pacientes não ventilados)

Oxigenação (crianças; nota OI = Índice de Oxigenação e OSI = Índice de Oxigenação usando
SpO2):
• NIV de nível duplo ou CPAP ≥5 cmH2O via máscara facial: PaO2 / FiO2 ≤ 300 mmHg
ou SpO2 / FiO2 ≤264
• SDRA leve (ventilação invasiva): 4 ≤ OI <8 ou 5 ≤ OSI <7,5
• SDRA moderada (ventilação invasiva): 8 ≤ OI <16 ou 7,5 ≤ OSI <12,3
•
SDRA grave (ventilação invasiva): OI ≥ 16 ou OSI ≥ 12,3
Sepse

Choque séptico

Adultos: disfunção orgânica com risco de vida causada por resposta desregulada do
hospedeiro a infecção suspeita ou comprovada, com órgão disfunção*. Os sinais de disfunção
orgânica incluem: estado mental alterado, respiração difícil ou rápida, baixa saturação de
oxigénio, redução da urina, batimento cardíaco acelerado, pulso fraco, extremidades frias ou
pressão arterial baixa, manchas na pele ou evidência laboratorial de coagulopatia,
trombocitopenia, acidose, lactato alto ou Hiper bilirrubinemia.
Crianças: infecção suspeita ou comprovada e ≥2 critérios SIRS, dos quais um deve ser
temperatura anormal ou contagem de glóbulo branco.
Adultos: hipotensão persistente apesar da ressuscitação volêmica, exigindo que os vasos
pressores mantenham MAP ≥65 mmHg e nível de lactato no soro> 2 mmol / L.
Crianças (baseado em: qualquer hipotensão (PAS <percentil 5 ou> 2 DP abaixo do normal
para a idade) ou 2-3 dos seguintes: alterações do estado mental; taquicardia ou bradicardia
(FC <90 bpm ou> 160 bpm em bebés e FC <70 bpm ou> 150 bpm em crianças); prolongado
recarga capilar (> 2 s) ou vasodilatação quente com pulsos delimitadores; taquipneia; pele
manchada ou erupção petequial ou purpúrica; aumentado lactato; oligúria; hipertermia ou
hipotermia.

Abreviaturas: ARI, infecção respiratória aguda; BP, pressão arterial; bpm, batimentos / minuto; CPAP, pressão
positiva contínua das vias aéreas; FiO 2, fracção de oxigénio inspirada; MAP, pressão arterial média; VNI,
ventilação não invasiva; OI, índice de oxigenação; OSI, índice de oxigenação usando SpO 2; PaO 2, a pressão
parcial de oxigénio; PEEP, pressão expiratória final positiva; PAS, pressão arterial sistólica; SD, desvio padrão;
SIRS, síndrome de resposta inflamatória sistémica; SpO 2, saturação de oxigénio. * Se a altitude é superior a
1000m, então factor de correcção deve ser calculado da seguinte forma: PaO 2 / FiO 2 x pressão barométrica /
760.
*O

SOFÁ pontuação varia de 0 a 24 e inclui pontos relacionados com os sistemas de órgãos 6: respiratório
(hipoxemia definidos por baixo PaO 2 / FiO 2), coagulação (plaquetas baixas), fígado (alta bilirrubina),
cardiovascular (hipotensão), sistema nervoso central (baixo nível de consciência definido pela Escala de Coma
de Glasgow), e renal (débito urinário baixo ou elevado de creatinina). Sepses é definida por um aumento no
sequencial Assessment (SOFA) pontuação Organ Failure [relacionadas com sepses] 13 de ≥ 2 pontos. Assumir
a pontuação de base é zero se os dados não estão disponíveis
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2. A aplicação imediata de medidas apropriadas PCI
PCI é uma parte crítica e integral do manejo clínico de pacientes e deve ser iniciada no ponto
de entrada do paciente ao hospital (normalmente o Departamento de Emergência).
Precauções padrão devem sempre ser rotineiramente aplicada em todas as áreas de serviços
de saúde. Precauções padrões incluem a higiene das mãos; Uso de EPI para evitar o contacto
directo com sangue do paciente, fluidos corporais, secreções (incluindo secreções
respiratórias) e pele não-intacta. Precauções padrão também incluem prevenção de picada
de agulha ou lesão farelos; gestão de resíduos segura; limpeza e desinfecção de equipamento;
e limpeza do ambiente.
Tabela 3. Como implementar medidas de prevenção e controle de infecção para pacientes
com infecção suspeita ou confirmação de SARS-CoV2
Na triagem

Dê o paciente suspeito uma máscara médica e paciente directo a área separada, uma
sala de isolamento, se disponível. Manter pelo menos um metro de distância entre
Pacientes com suspeita e outros pacientes. Instrua todos os pacientes para nariz tampa
e boca ao tossir ou espirrar com o tecido ou o cotovelo flexionado para os outros.

Aplicar precauções contra gotículas

Aplicar precauções de contacto

Aplicar as precauções ambientais
quando se realiza um processo de
geração de aerossol

Realizar a higiene das mãos depois do contacto com as secreções respiratórias
Precauções gotículas evita que grande transmissão gotícula de vírus respiratórios. Use
uma máscara médica se trabalhar dentro de 1-2 metros do paciente. Ponha pacientes
em quartos individuais ou agrupar aquelas com o mesmo diagnóstico etiológico. Se um
diagnóstico etiológico não é possível, os pacientes do grupo com diagnóstico clínico
semelhante e com base em factores de risco epidemiológico, com uma separação
espacial. Quando prestação de cuidados em estreito contacto com um paciente com
sintomas respiratórios (por exemplo, tosse ou espirros), protecção uso olho (máscara
facial ou óculos), porque pode ocorrer sprays de secreções. Movimento do paciente
limite dentro da instituição e garantir que os pacientes usam máscaras médicas quando
fora de seus quartos
Gota e precauções de contacto prevenir a transmissão directa ou indirecta do contacto
com superfícies ou equipamentos contaminados (Isto é, o contacto com um tubo de
oxigénio contaminada / interfaces). Uso de EPI (máscara médica, óculos de protecção,
luvas e bata), quando entrar na sala e remover EPI quando sair. Se possível, usar
equipamento descartáveis ou dedicado (por exemplo estetoscópios, medidores de
pressão arterial e termómetros). Se as necessidades de equipamento para ser
compartilhado entre os pacientes, limpar e desinfectar entre cada utilização paciente.
Garantir que o trabalhador de saúde evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos
enluvadas ou sem luvas potencialmente contaminados. Evitar a contaminação do
ambiente superfícies que não estão directamente relacionados com os cuidados do
paciente (por exemplo, puxadores de portas e interruptores de luz). Assegurar uma
ventilação adequada. Evitar o movimento de pacientes ou de transporte. Higienizar as
mãos.
Assegurar que os profissionais de saúde que realizam procedimentos de aerossol de
geração (isto é, a aspiração aberta do tracto respiratório, entubação, broncoscopia,
ressuscitação cardiopulmonar) utilização PPE, incluindo luvas, batas de mangas
compridas, óculos de protecção, e os respiradores de partículas testado-Fit (N95 ou
equivalentes, ou maior nível de protecção). (O teste de ajuste programado não deve ser
confundido com a verificação de vedação do utilizador antes de cada utilização.) Sempre
que possível, o uso ventilado adequadamente quartos individuais quando a execução de
procedimentos de aerossol de geração, o que significa que os quartos de pressão
negativa com o mínimo de 12 mudanças de ar por hora ou, pelo menos, 160 litros /
segundo / paciente em instalações com ventilação natural. Evitar a presença de pessoas
desnecessárias na sala. O cuidado com o paciente, no mesmo tipo de quarto após Inicia
ventilação mecânica.

Abreviaturas: ARI, infecção respiratória aguda; EPI, equipamentos de protecção individua

3. Terapia de suporte precoce e monitorização
Seguir com terapia suplementar de oxigénio imediatamente para doentes com o SARI e
angústia respiratória, hipoxemia ou choque.
Observações: iniciar a terapia de oxigénio em 5 L / min e fluxo de titulação para alcançar taxas
de SpO alvo 2 ≥90% em adultos não grávidas e de SpO 2 ≥92-95% em pacientes grávidas. 1,2
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As crianças com sinais de emergência (obstruídas ou respiração ausente, insuficiência
respiratória grave, cianose central, choque, coma e convulsões) devem receber terapia de
oxigénio durante a ressuscitação para segmentar SpO 2 ≥94%; caso contrário, o objectivo de
SpO 2 é ≥90%. 4 Todas as áreas onde os pacientes com o IRA grave são tratados e cuidados,
devem ser equipadas com oxímetros por impulsos, os sistemas de oxigénio e descartáveis, de
utilização única, interfaces de entrega de oxigénio funcionais (cânula nasal, máscara simples,
e uma máscara com o saco de reservatório). Usar precauções no contacto durante o
manuseamento interfaces de oxigénio contaminadas do paciente com COVID-19.
Usar uma gestão conservadora do fluído em pacientes com IRA grave quando não há
nenhuma evidência de choque.
Observações: Pacientes com o SARI devem ser tratados cuidadosamente com fluídos
intravenosos, porque uma reanimação agressiva por fluído pode piorar a oxigenação,
especialmente em locais em que existe pouca disponibilidade de ventilação mecânica. 16
Dar antimicrobianos empíricos para tratar todos os prováveis patógenos causadores de
SARI. Dar antimicrobianos no espaço de UMA hora após a avaliação inicial do paciente,
para pacientes com sepsia.
Observações: Embora se suspeite que o paciente tenha COVID-19, administrar
apropriadamente antimicrobianos empíricos dentro no espaço de UMA hora após a
identificação de sepsia. 17 O tratamento empírico por antibiótico deve basear-se no
diagnóstico clínico (pneumonia adquirida na comunidade, pneumonia aos cuidados de saúde
associados [se a infecção foi adquirida em ambiente de saúde], ou sepse), dados
epidemiológicos e de susceptibilidade locais, e tratamento orientações. terapêutica empírica
inclui um inibidor da neuraminidase para o tratamento da gripe quando há circulação local
ou outros factores de risco, incluindo a história de viagens ou a exposição ao vírus da gripe
animal. 18 Terapêutica empírica deve ser de escalonamento com base nos resultados de
microbiologia e julgamento clínico.
Não administrar de maneira rotineira corticosteróides sistémicos para o tratamento de
pneumonia viral ou ARDS fora de ensaios clínicos, a menos que eles são indicados por outra
razão.
Observações: Uma revisão sistemática de estudos de observação de corticosteróides
administrados a doentes com SARS, demonstrou que não há nenhum benefício de
sobrevivência e relatou potenciais danos (necrose avascular, a psicose, a diabetes, e
depuração viral atrasada). 19 Uma revisão sistemática de estudos de observação sobre a
gripe, demonstrou um maior risco de mortalidade e infecções secundárias com
corticosteróides; as provas foram julgadas como muito baixo a baixa qualidade devido à
confusão por indicação. 20 Um estudo subsequente que abordou esta limitação, ajustando
para confusão variáveis no tempo encontrado nenhum efeito sobre a mortalidade21.
Finalmente, um estudo recente de doentes que receberam corticosteróides para MERS
utilizada uma abordagem estatística semelhante e encontrou nenhum efeito de
corticosteróides sobre a mortalidade retardada, mas inferior respiratória trato (LRT) de
apuramento de SARS-CoV2. 22 Dada a falta de eficácia e possíveis danos, corticosteróides de
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rotina deve ser evitado a menos que sejam indicadas por outra razão. Consulte a seção 6 para
o uso de corticosteróides na sepse.
Acompanhar de perto, os pacientes com SARI para sinais de deterioração clínica, tais
como insuficiência respiratória rapidamente progressiva e sepsia, e aplicar intervenções
de cuidados de apoio de imediato.
Observações: A aplicação de terapias de suporte oportunas, eficazes e seguras, é a pedra
angular da terapia para pacientes que desenvolvem manifestações graves de COVID-19.
Compreender a condição co mórbidas do paciente (s) para adequar a gestão da doença
crítica e apreciar o prognóstico. Comunicar cedo, o (a) paciente e família.
Observações: Durante a gestão de cuidados intensivos de SARI, determinar quais terapias
crónicas devem ser continuadas e que terapias deve ser interrompida temporariamente.
Comunicar proactivamente com os pacientes e familiares e prestar apoio e informação
prognóstica. Compreender os valores e as preferências do paciente, em relação a intervenções
de manutenção da vida.
4. Colheita de amostras para diagnóstico laboratorial
As orientações da OMS sobre a recolha de amostras, o tratamento, e os testes de laboratório,
incluindo os procedimentos de segurança biológica relacionados, estão disponíveis. 23
Recolher Hemo culturas as para bactérias que causam pneumonia e sepsia, idealmente
antes de uma terapêutica antimicrobiana. NÃO atrasar a terapia antimicrobiana para
recolher hemoculturas.
Os espécimes de recolha de ambos, o tracto respiratório superior (TRS; nasofaringe e
orofaringe) e inferior do tracto respiratório (LRT; expectoração, aspirado endotraqueal,
ou lavado bronco alveolar) por 2019-nCoV ensaios por RT-PCR. Os clínicos podem eleger
para recolher amostras única LRT quando estes estão facilmente disponíveis (por
exemplo, em pacientes ventilados mecanicamente). Serologia para fins de diagnóstico é
recomendada apenas quando RT-PCR não estiver disponível. 23
Observações: Utilizar o EPI adequado para a recolha da amostra (gota e precauções de
contacto para TRS espécimes; precauções aerotransportadas para espécimes LRT). Ao
recolher amostras TRS, usar cotonetes virais (estéril de dacron ou de rayon, algodão) e não
meio de transporte viral. Não experimentar nas narinas ou amígdalas. No paciente com
suspeita do novo coronavírus, especialmente com pneumonia ou doença grave, uma única
amostra URT não exclui o diagnóstico, e amostras URT e LRT adicionais são recomendadas.
23 As amostras LRT (vs TRS) são mais prováveis de serem positivas e por um período mais
longo23. Os clínicos podem optar por recolher amostras única LRT quando estes estão
facilmente disponíveis (por exemplo, em pacientes ventilados mecanicamente). A indução da
expectoração deve ser evitada devido ao risco maior de aumentar a transmissão aerossol.
Observações: Infecções duplas com outras infecções respiratórias virais foram encontradas
em casos de SARS e MERS. Nesta fase, precisamos de estudos microbiológicos detalhados em
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todos os casos suspeitos. Ambos os espécimes TRS e LRT podem ser testados para outros
vírus respiratórios, tais como o vírus influenza A e B (incluindo a gripe zoonótica A), vírus
sincicial respiratório, vírus parainfluenza, rinovírus, adenovírus, enterovírus (por exemplo
EVD68), metapneumovus humano, e coronavírus humanos endémicas ( ou seja HKU1, OC43,
NL63, e 229E). espécimes LRT também pode ser testado para agentes patogénicos
bacterianos, incluindo Legionella pneumophila.
Em pacientes hospitalizados com infecção confirmada 2019-nCoV, repetição das
amostras LRT e TRS devem ser recolhidas para demonstrar a eliminação viral. A
frequência da recolha de espécime dependerá das circunstâncias locais, mas deve ser,
pelo menos, a cada 2 a 4 dias até que existam dois resultados negativos consecutivos
(ambas as amostras e TRS LRT se ambos são recolhidas) no paciente clinicamente
recuperado, pelo menos, 24 horas de intervalo. Se a prática de controlo infecção local
requer dois resultados negativos antes da remoção de precauções de gotículas, as
amostras podem ser recolhidas muitas vezes durante o dia.

5. Gestão de insuficiência respiratória hipoxémica e ARDS
Reconhecer insuficiência respiratória grave hipoxémica quando um paciente com
insuficiência respiratória falha a terapia de oxigénio padrão.
Observações: Os pacientes podem continuar a ter um aumento do trabalho de respiração ou
hipoxemia, mesmo quando o oxigénio é fornecido através de uma máscara facial com saco
reservatório (taxas de fluxo de 10-15 L / min, o que é tipicamente o fluxo mínimo requerido
para manter a insuflação saco; FiO 2 0,60-0,95). Insuficiência respiratória hipoxémica em
SDRA geralmente resulta de desequilíbrio ventilação-perfusão intrapulmonar ou derivação e
geralmente requer ventilação mecânica.
-Alto fluxo de oxigénio nasal (HFNO) ou ventilação não-invasiva (VNI) deve ser utilizado
apenas em doentes seleccionados com insuficiência respiratória hipoxémica. O risco de
falha do tratamento é elevado em pacientes com MERS tratados com VNI, e doentes
tratados com ou NIV HFNO devem ser cuidadosamente monitorizados para a
deterioração clínica.
Observação 1: Os sistemas HFNO podem entregar 60 L / min de fluxo de gás e FiO 2 até 1,0;
circuitos pediátricos geralmente apenas lidar com até 15 l / min, e muitas crianças exigirá um
circuito adulto para proporcionar um fluxo adequado. Em comparação com a terapia de oxigénio
padrão, HFNO reduz a necessidade de intubação. 24 Pacientes com hipercapnia (exacerbação de
doença pulmonar obstrutiva, edema pulmonar cardiogênico), instabilidade hemodinâmica,
falência de múltiplos órgãos, ou alteração do estado mental, que no geral, não devem receber
HFNO, embora os dados emergentes sugerem que HFNO pode ser segura em pacientes com leve
à moderada e não hipercapnia -insuficiente. 25 Os doentes que receberam HFNO devem estar
num ambiente monitorizado e mantidos por pessoal experiente, capazes de intubação
endotraqueal no caso do quadro do paciente deteriorar-se de forma aguda ou não melhorar,
após um curto ensaio (aproximadamente 1 hr). As directrizes baseadas em evidências sobre
HFNO não existem, e relatórios sobre HFNO em pacientes MERS são limitadas.
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Observação 2: As directrizes NIV não fazem nenhuma recomendação sobre o uso durante a
insuficiência respiratória hipoxémica (além de edema pulmonar cardiogênico e insuficiência
respiratória pós-operatória) ou doença viral pandémica (referindo-se a estudos de SARS e a
gripe pandémica).
Os riscos incluem intubação retardada, grandes volumes correntes, e pressão transpulmonar
prejudiciais. Dados limitados sugerem uma alta taxa de insuficiência, quando os pacientes
MERS recebem VNI. 28 Os pacientes que receberam um ensaio de NIV devem estar numa
configuração monitorizados e mantidos por pessoal experiente, capazes de intubação
endotraqueal no caso do paciente se deteriorar de forma aguda ou não melhora após um curto
ensaio (aproximadamente 1 hr). Pacientes com instabilidade hemodinâmica, insuficiência de
múltiplos órgãos, ou alteração do estado mental não devem receber NVI. Observação 3:
Publicações recentes sugerem que os mais recentes sistemas de HFNO e NIV com boa
montagem de interface não criar dispersão alargada do ar exalado e, por conseguinte, deve
ser associado a um baixo risco de transmissão por via aérea.
A intubação traqueal deve ser realizada por um profissional treinado e experiente,
usando as precauções clínicas e ambientais.
Observações: Os pacientes com ARDS, especialmente crianças pequenas ou obesos ou
grávidas, podem desaturar rapidamente durante a intubação. Pré-oxigenado com 100% FiO
2 durante 5 minutos, através de uma máscara facial com saco do reservatório, a máscara de
saco-válvula, HFNO ou NIV. A SRI é adequada após uma avaliação das vias aéreas que
identifica nenhum sinal de intubação difícil 32.
As seguintes recomendações nesta secção referem-se a pacientes sob ventilação mecânica com
ARDS. 17,33 Estes focos em adultos; recomendações consensuais para crianças estão
disponíveis.
Implementar ventilação mecânica utilizando volumes correntes inferiores (4-8 ml / kg
de peso corporal predito, PBW) e reduzir a pressão inspiratória (pressão planalto <30
cmH 2 O).
Observações: Esta é uma forte recomendação de uma directriz clínica para pacientes com
ARDS, 33 e é sugerido para pacientes com insuficiência respiratória induzida por sepses, que
não cumprem critérios de ARDS. 17 O volume corrente inicial é de 6 ml / kg pep; volume
corrente de até 8 ml / kg PBW é permitida se ocorrerem efeitos secundários indesejáveis (por
exemplo dissincronismo, pH <7,15). Hipercapnia é permitida se a meta de 7,30-7,45 pH for
alcançada. Os protocolos de ventilação estão disponíveis. O uso da sedação profunda pode ser
obrigado a controlar o impulso respiratório e atingir as metas de volume corrente. Embora a
pressão de condução elevada (pressão planalto-PEEP) possa prever com maior precisão o
aumento da mortalidade em ARDS em comparação com o volume corrente de alta pressão ou
planalto, RCTs de ventilação estratégias que alvo pressão de condução não estão actualmente
disponíveis.
Em pacientes com ARDS grave, há maior propensão de ventilação> 12 horas por dia,
que é o recomendado.
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Observações: Aplicação da ventilação propensiada é fortemente recomendada, para
pacientes adultos e pediátricos com SDRA grave mas requer recursos humanos suficientes e
experiência para ser realizada com segurança.
Usar uma estratégia de gestão de fluido conservador para pacientes com ARDS sem
hipoperfusão tecidual.
Observações: Esta é uma forte recomendação orientadora; 17 o principal efeito é para
encurtar a duração da ventilação. Ver referência para detalhes de um protocolo de amostra.

Em pacientes com ARDS moderados ou graves, maior PEEP em vez de PEEP inferior, é
sugerido.
Observações: A titulação PEEP exige a consideração de benefícios (reduzindo atelectrauma e
melhorando recrutamento alveolar) Riscos vs. (superdistensão inspiratório final que conduz
a lesão pulmonar e maior resistência vascular pulmonar). As tabelas estão disponíveis para
manusear a titulação PEEP baseada na FIO 2 necessária para manter a SpO. Uma intervenção
relacionada manobras de recrutamento (RMS) é entregue como períodos episódicos de alta
pressão das vias aéreas contínua positiva [30-40 cm H 2 O], aumentos incrementais
progressivos no PEEP com pressão constante de condução, ou pressão elevada de condução;
considerações de benefícios versus os riscos são semelhantes. PEEP e RMs mais elevados,
foram ambos condicionalmente recomendados, em prática clínica orientação. Para a PEEP, a
orientação considerada uma meta-análise de dados de pacientes individuais 40 de 3 ensaios
clínicos randomizados. No entanto, um RCT subsequente de PEEP elevada e prolongada RM
de alta pressão mostrou-se baixa, o que sugere que o protocolo neste RCT deve ser evitado.
Monitoramento de pacientes para identificar aqueles que respondem ao pedido inicial de
maior PEEP ou um protocolo RM diferente, e parar essas intervenções em nãorespondedores, é sugerido.

Em pacientes com ARDS moderada-grave (PaO 2 / FiO 2 < 150), bloqueio neuromuscular
por infusão contínua não devem ser utilizados de forma rotineira.
Observações: Um estudo descobriu que esta estratégia melhorou a sobrevida em pacientes
com ARDS grave (PAO 2 / FiO 2 < 150) sem causar um enfraquecimento significativo, 43 mas
os resultados de um recente estudo maior descobriu que o uso de bloqueio neuromuscular
com estratégia de alto PEEP não foi associada com a sobrevivência quando comparado com
uma estratégia leve sedação sem bloqueio neuromuscular. Bloqueio neuromuscular contínua
podem ainda ser considerados em pacientes com SDRA em certas situações: dyssnchony
ventilador apesar da sedação, de tal modo que a limitação do volume corrente não pode ser
eficazmente alcançados; ou hipoxemia refractário ou hipercapnia.
Em locais com acesso à experiência em suporte de vida extracorpórea (ECLS), considere
encaminhamento de pacientes com hipoxemia refratário, apesar da ventilação protectora
do pulmão.
Observações: Uma directriz recente não fez nenhuma recomendação sobre ECLS em
pacientes com ARDS. 33 Desde então, um ECR de ECLS para pacientes com ARDS foi
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interrompido precocemente e encontrou nenhuma diferença estatisticamente significativa
no desfecho primário de mortalidade de 60 dias entre ECLS e tratamento médico padrão
(incluindo o posicionamento e propenso bloqueio neuromuscular). No entanto, ECLS foi
associado com um risco reduzido do desfecho compósito de mortalidade e de passagem para
ECLS, e uma post hoc análise Bayesiana deste RCT mostrou que ECLS é muito provável para
reduzir a mortalidade em toda uma gama de pressupostos anteriores. 46 Em pacientes com
infecção MERS-CoV, ECLS vs tratamento convencional foi associada com a mortalidade
reduzida em um estudo coorte. 47 ECLS pode ser oferecido em centros especializados com
um volume de casos suficientes para manter experiência e que pode aplicar as medidas
necessárias para IPC 2019-nCoV pacientes.
Evitar a desconexão do paciente a partir do ventilador, o que resulta em perda de PEEP e
atelectasia. Utilização cateteres em-linha para vias aéreas tubo endotraqueal aspiração e
braçadeira quando é necessária desconexão (por exemplo, transferência de um
ventilador de transporte).
6. Gestão de choque séptico
Reconhecer o choque séptico em adultos, quando a infecção é suspeita ou confirmada e
os vasopressores são necessários para manter a pressão arterial média (MAP) ≥65 mmHg
e lactato é ≥2 mmol / L, na ausência de hipovolêmia. Reconhecer o choque séptico em
crianças com qualquer tipo de hipotensão (arterial sistólica [PAS] <5 º percentil ou> 2 DP
abaixo do normal para a idade) ou 3/2 dos seguintes: estado mental alterado; taquicardia
ou bradicardia (FC <90 bpm ou> 160 bpm em lactentes e FC <70 bpm ou> 150 bpm em
crianças); reabastecimento capilar prolongada (> 2 seg) ou vasodilatação quente com
delimitadora impulsos; taquipneia; pele manchada ou erupção petequial ou purpúrica;
aumento do lactato; oligúria; hipertermia ou hipotermia.
Observações: Na ausência da medição de lactato, utilizar MAP e sinais clínicos de perfusão
para definir choque tratamento padrão inclui o reconhecimento precoce e os seguintes
tratamentos (dentro de 1 hora de reconhecimento): a terapia antimicrobiana e carregamento
de fluido e vasopressores para a hipotensão. 49 O uso de cateteres venosos e arteriais centrais
deve ser baseada na disponibilidade de recursos e necessidades individuais do paciente.
Orientações detalhadas estão disponíveis para o tratamento do choque séptico em adultos 17
e crianças. 2,3,12
Na reanimação do choque séptico em adultos, administrar, pelo menos, 30 ml / kg de
cristalóide isotónica em adultos nas primeiras 3 horas. Em reanimação de choque séptico
em crianças em configurações com bons recursos, dar 20 ml / kg como um bolus rido ou
superior a 40-60 ml / kg na primeira 1 h.
Não use cristaloides hipotónicas, amidos, ou gelatinas para reanimação.

Ressuscitação por fluído pode conduzir a sobrecarga de volume, incluindo insuficiência
respiratória. Se não há resposta a carga de fluido e sinais de sobrecarga de volume (por
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exemplo aparecem, distensão venosa jugular, crepitações sobre ausculta pulmonar,
edema pulmonar em imagiologia, ou hepatomegalia em crianças), em seguida, reduzir ou
descontinuar a administração do fluido. Esta etapa é particularmente importante onde a
ventilação mecânica não está disponível. Regimes de fluidos alternativos são sugeridos
quando se cuida de crianças em contextos de recursos limitados
Observações: Cristalóides incluem soro fisiológico e lactato de Ringer. Determinar a
necessidade de bolus de fluidos adicionais (250-1000 ml, em adultos ou 10-20 mL / kg em
crianças) com base na resposta clínica e melhoria de alvos de perfusão. alvos de perfusão
incluem MAP (> 65 mmHg ou alvos de idade apropriada em crianças), produção de urina (>
0.5 ml / kg / h em adultos, 1 ml / kg / h em crianças), e a melhoria de manchas da pele, de
reabastecimento capilar, níveis de consciência e de lactato. Considere índices dinâmicos de
responsividade a volume do Guia de Administração volume além reanimação inicial com base
nos recursos locais e experiência. 17 Estes índices incluem aumentos do síndrome de pernas
passivas, desafios de fluido com as medições de volume de curso de série, ou variações na
pressão sistólica, pressão de pulso, o tamanho da veia cava inferior, ou volume de curso, em
resposta a alterações na pressão intratorácica durante a ventilação mecânica.
Os amidos estão associados com um risco aumentado de morte e nos rins aguda cristalóide
lesão comparada. Os efeitos de gelatinas são menos claras, mas eles são mais caros do que
cristalóides. Hipotónicas (vs) isotónicas soluções são menos eficazes no aumento do volume
intravascular. Sobrevivendo à sepsia, também sugere que a albumina para reanimação pode
ser usada, quando os pacientes necessitam de quantidades substanciais de cristalóides, mas
esta recomendação condicional é baseada na evidência de baixa qualidade. 17
A administração dos vasopressores persiste na presença do choque durante ou após
ressuscitação fluido. O objectivo inicial da pressão sanguínea é MAP ≥65 mmHg em
adultos e alvos de idade apropriada em crianças.
Se os cateteres venosos centrais não estiverem disponíveis, os vasopressores podem ser
administrados através de uma IV periférico, mas usar uma grande veia e acompanhar de
perto, quanto a sinais de extravasamento e necrose do tecido local, poderem ocorres. Se
ocorrer extravasamento, parar a infusão. Os vasopressores também podem ser
administrados através de agulhas intra-ósseas.
Se os sinais de fraca perfusão e disfunção cardíaca persistirem, apesar de alcançar alvo
MAP com fluidos e vasopressores, considerar um agente inotrópico, tal como
dobutamina.
Observações: Vasopressores (isto é, noradrenalina, adrenalina, vasopressina e dopamina) são
dadas mais segura através de um cateter venoso central, a uma taxa estritamente controladas,
mas também é possível administrá-los de forma segura através da veia periférica 53 e agulha
intra-óssea. Monitor de pressão arterial frequentemente e titular o vasopressor para a dose
mínima necessária para manter a perfusão e impedir efeitos secundários. A norepinefrina é
considerada de primeira linha em pacientes adultos; epinefrina ou vasopressina pode ser
adicionado para atingir o alvo MAP. Devido ao risco de taquiarritmia, dopamina reserva para
pacientes seleccionados, com baixo risco de taquiarritmia ou aqueles com bradicardia. Nas
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crianças com choque por frio (mais comum), a epinefrina é considerada de primeira linha,
enquanto norepinefrina é usada em pacientes com choque quente (menos comum).
Não há ensaios clínicos randomizados, que tenham comparado a dobutamina ao placebo,
para os resultados clínicos.
7. Prevenção de complicações
Implementar os seguintes intervenções (Tabela 4) para prevenir as complicações associadas
com doença crítica. Estas intervenções são baseadas em Sobreviver a Sepsia ou outras
orientações, e são geralmente limitadas a recomendações viáveis com base em evidências de
alta qualidade.
Tabela 4. Prevenção de complicações
Resultado esperado
Reduzir dias de
ventilação mecânica
invasiva

Reduzir a incidência de
pneumonia associada
pelo ventilador

Intervenções
•
•
•
•
•
•
•

Reduzir a incidência de
tromboembolismo
venoso
Reduzir a incidência de
infecção na corrente
sanguínea relacionada a
cateter
Reduzir a incidência de
úlceras de pressão
Reduzir a incidência de
úlceras de estresse e
sangramento
gastrointestinal
Reduzir a incidência de
fraqueza relacionada à
UTI

•

Aplicar protocolos de desmame que incluam avaliação diária de prontidão para respiração
espontânea
Minimizar sedações contínuas ou intermitentes, segmentações finais de titulação específicas
(sedação leves a menos que contra-indicado) ou com interrupção diária de sedativos de
infusões contínuas
A intubação oral é preferível à intubação nasal em adolescentes e adultos
Manter o paciente em posição semi-reclinada (elevação da cama 30-45°)
Usar um sistema de sucção fechada; drenar periodicamente e descartar a condensação na
tubulação contra-indicado) ou com interrupção diária de sedativos de infusões contínuas
Usar um novo circuito de ventilação para cada paciente; Quando o paciente estiver ventilado,
trocar o circuito que esteja sujo ou danificado, mas não em rotina
Trocar o controlador de humidade quando não funcionar bem e estiver sujo, ou trocar a cada 57 dias
Profilaxia farmacológica (heparina de baixo peso molecular [preferível, se disponível] ou
heparina 5000 unidades por via subcutânea duas vezes ao dia) em adolescentes e adultos sem
contra-indicações. Para aqueles com contra-indicações, use profilaxia mecânica (dispositivos
intermitentes de compressão pneumática).

•

Usar uma lista de verificação, com conclusão, verificada por um observador em tempo real,
como lembrete de cada etapa necessária para inserção estéril e como lembrete diário para
remover o cateter se não for mais necessário

•

Vire o paciente a cada duas horas

•
•

Nutrição integral precoce (dentro de 24 a 48 horas após a admissão)
Administrar bloqueadores dos receptores da histamina-2 ou inibidores da bomba de prótons
em pacientes com factores de risco para sangramento gastrointestinal. Factores de Risco no
caso de sangramento gastrointestinal, incluindo ventilação mecânica por ≥48 horas,
coagulopatia, substituição renal terapia, doença hepática, múltiplas comorbidades e maior
score de insuficiência orgânica

•

Mobilizar activamente o paciente no início do curso da doença, quando for seguro fazê-lo

8. Tratamentos anti-Novel-CoV específicos e pesquisa clínica
Não há nenhuma evidência actual de ensaios clínicos randomizados para
recomendar qualquer tratamento específico anti-nCoV para pacientes com
infecção suspeita ou confirmação de 2019-nCoV.
Tratamentos não licenciados devem ser administrados apenas no contexto de
ensaios clínicos aprovados pelos comités de ética regentes, ou monitorizados à
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aplicação de emergência do Quadro de intervenções não registradas (MEURI), com
uma monitoria e controlo rigoroso.
Protocolos de caracterização clínica estão disponíveis, no site da OMS 2019 nCoV:
9. Considerações especiais para pacientes grávidas
As mulheres grávidas com suspeita de infecção ou confirmação do 2019-nCoV devem
ser tratadas com terapias de apoio como descrito acima, tendo em conta as
adaptações fisiológicas da gravidez.
O uso de agentes terapêuticos de investigação fora de um estudo de investigação deve
ser orientada pela análise de risco-benefício individual com base no benefício potencial
para a mãe e segurança para o feto, com consulta a partir de uma comissão
especializada e ética obstétrica.
Resposta à emergência e decisões no término da gravidez são desafios e baseada em
vários factores: idade gestacional, condição materna e estabilidade fetal. Consultas com
obstétrica, neonatal e especialistas em cuidados intensivos (dependendo da condição
da mãe) são essenciais.
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