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APRESENTAÇÃO
Diante do cenário epidemiológico mundial e a emergência de Saúde Pública do
Novo Coronavírus( 2019-n Cov), baseando-se nas orientações da Organização
Mundial de Saúde(OMS) e Ministério de Saúde(MS),a Secretaria Municipal de
Saúde de Quixabeira-BA, por intermédio da Vigilância Epidemiológica apresenta o
Plano de Contingência Municipal para o enfrentamento da pandemia do novo
coronavírus(2019-n Cov), tendo como objetivo as orientações e medidas a serem
adotadas durante os atendimentos dos casos suspeitos e confirmados.

OBJETIVO GERAL
Apresentar orientações para o Serviço de Saúde Municipal de Quixabeira, quanto
as medidas a serem tomadas mediante a identificação, notificação dos casos
suspeitos e confirmados, para um atendimento oportuno e em tempo hábil para os
casos pelo novo coronavírus (Covid-19).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Organização do fluxo assistencial dos casos prováveis de CORONAVÍRUS,
incluindo:
x Ordenar a rede de atenção para atendimento aos casos de 2019−nCoV, de acordo
com nível de complexidade apresentada.
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x Notificação de casos suspeitos.
x Investigação epidemiológica de casos notificados, surto e óbitos.
x Busca ativa de casos nas unidades de saúde.
x Coleta e envio aos laboratórios de referência de amostras clinicas de
suspeitos para diagnostico e/ou isolamento viral.
x Análise e retroalimentação dos dados as unidades notificantes.
x Divulgação de informações e análises epidemiológicas sobre a doença.
x Realização de barreira sanitária, instalada por equipe de saúde em parceria
com outras Secretarias e amparados pelas forças públicas de segurança,
como Polícia Militar ou Guarda Municipal que fiscalizem a circulação de
pessoas, bens e serviços a fim de reduzir os riscos de contágio ou impedir o
ingresso ou a saída de pessoas e produtos que ofereçam o risco de
contágio.
x Gestão do estoque municipal dos insumos padrão.
x Coordenação e execução das atividades de educação em saúde e
mobilização social no âmbito municipal.
x Capacitação de recursos humanos para execução das ações de assistência
e Vigilância em Saúde.
x Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação entre as áreas
técnicas;
x Acompanhar e atualizar o Plano Municipal de Contingência.
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x Detectar, identificar (diagnóstico) e gerenciar (isolamento e cuidado)
oportunamente o(s) caso(s) suspeito(s) de forma a interromper ou limitar a
transmissão.
x Reduzir complicações, internações e óbitos, decorrentes das infecções pelo
vírus 2019-nCoV.
x Vincular informações sobre riscos e eventos a todas as comunidades e
combater a desinformação e as notícias falsas.
x Fortalecer a articulação das diferentes áreas e serviços, visando a
integralidade das ações para enfrentamento da doença.
x Reforçar ações de articulação intersetorial em todas as esferas de gestão.
x Orientar a utilização das medidas de prevenção e controle disponíveis.
x Disponibilizar material informativo para viajantes sobre prevenção e controle da
infecção humana pelo novo coronavírus e outros vírus respiratórios.
x Articulação com o NRS − CENTRO NORTE para a disponibilização regular e
sistemática dos kits de coleta de material biológico para diagnóstico.
x Definição de hospitais de referência com leitos de UTI para atendimento dos
casos graves, sendo a referência o Hospital Couto Maia (Salvador).
x Adequação dos espaços − salas de espera− fluxo de pacientes e adoção de
medidas de biossegurança, das unidades de atendimento de pacientes
imunodeprimidos (diabéticos, renal crônico, pneumopatias crônicas, aids e
outros).
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x Atualizar e adequar logística de controle, distribuição e remanejamento de
Fosfato de Oseltamivir e outros medicamentos, para atender a atual demanda
epidemiológica.
x Monitoramento dos casos em domicílio, sem indicação de internamento
hospitalar: orientar precaução padrão (contato e transmissão respiratória por
gotícula); acompanhamento para identificação de possíveis sinais de gravidade.
x Priorizar os atendimentos essenciais como: Pré Natal, vacinação, urgências e
atendimentos de pessoas com síndromes gripais.
x Extensão da validade dos receituários de hiperdia: Portadores de doenças crônicas e
idosos afim de evitar aglomerações.
x Atendimentos odontológicos ficam limitados exclusivamente aos procedimentos
emergenciais, cujo os pacientes devem ser rigorosamente triados conforme regras
do ministério da saúde.

METAS
x Notificar e investigar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus;
x Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus;

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

PERÍODO DE INCUBAÇÃO
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O período médio de incubação da infecção do (covid-19) é de 5 dias em média,
com intervalo que pode chegar até 12 dias.

PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE

A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7
dias após o início dos sintomas, dados preliminares do Novo Coronavírus (covid19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de
sinais e sintomas.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Um
estudo publicado no periódico científico Journal of Hospital Infection descobriu que
o Coronavírus é capaz de sobreviver até 9 dias fora do corpo da pessoa infectada.
As análises mostraram que as cepas do vírus conseguem resistir estando em
contato com superfícies de vidro, plástico ou metal, desde que mantidas em
temperatura ambiente. Isso significa que se uma pessoa saudável entrar em
contato direto com essa superfície nesse período, ela corre o risco de ser infectada.
O Ministério da Saúde recomenda ações preventivas diárias para ajudar a prevenir
a propagação de vírus respiratórios, incluindo:
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x Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20
segundos, se não houver água e sabão usar um desinfetante para as mãos
a base de álcool 70.
x Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.
x Evitar contato próximo com pessoas doentes e idosos.
x Permanecer em casa quando estiver doente.
x Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar.
x Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

ATENDIMENTO AOS PACIENTES E TRATAMENTO

CASO SUSPEITO

SITUAÇÃO 1:

Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem para área
com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU SITUAÇÃO 2:
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Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de contato próximo de
caso suspeito para o Coronavírus (covid-19), nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas;

OU SITUAÇÃO 3:

Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para
respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo de caso
confirmado de Coronavírus (covid-19) em laboratório, nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO

A definição de suspeito para SRAG por coronavírus é o mesmo utilizado no
sistema de vigilância para influenza: Indivíduos de qualquer idade, com Síndrome
Gripal e que apresentem dispneia ou sinais de gravidade como saturação de O2
menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório/ aumento da
frequência respiratória de acordo com idade, piora nas condições clinicas de
doença de base e/ou hipotensão em relação à pressão arterial habitual do
paciente.
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Em crianças: além dos itens acima, observar também: batimentos de asa de
nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
O quadro clínico pode ou não ser acompanhado de alterações laboratoriais e
radiológicas como alterações laboratoriais, leucocitose, leucopenia ou neutrófila,
radiografia de tórax: infiltrado intersticial localizado ou difuso ou presença de área
de condensação.
A pesquisa para coronavírus comum será feita em paralelo ao diagnóstico
laboratorial para influenza.
Caso suspeito por MERS-CoV deve ser considerado quando houver relato de
viagem a país com transmissão ou contato com caso suspeito ou confirmado nos
últimos 15 dias

CONTATO PRÓXIMO
Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das
seguintes situações:
1. Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por covid-19, dentro
da mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de
transporte), por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção
individual.
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2. Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não
estiver em uso do EPI recomendado.

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS

O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito amplo, podendo variar de
um simples resfriado até uma pneumonia severa. Os sinais e sintomas clínicos são
principalmente respiratórios.
O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para respirar. Em avaliação
recente com 99 pacientes internados no hospital de Wuhan (China), aponta-se
maior taxa de hospitalização em maiores de 50 anos, sexo masculino. Os principais
sintomas foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular (11%),
confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorréia (4%), dor no
peito (2%), diarreia (2%) e náusea e vômito (1%). Segundo exames de imagem, 74
pacientes

(75%)

apresentaram

pneumonia

bilateral,

14

pacientes

(14%)

apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente (1%)
evoluiu com pneumotórax. Diagnósticos
DIAGNÓSTICOS
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no
entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva
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da temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do
descenso observado nos casos de Influenza. O diagnóstico depende da
investigação clínico-epidemiológica e do exame físico.
É recomendável que em todos os casos de síndrome gripal seja questionado
oviajado para o exterior. Essas informações devem ser registradas no prontuário do
paciente para eventual investigação epidemiológica.
DIAGNÓSTICO CLÍNICO
O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal, no
entanto, casos iniciais leves, subfebris, podem evoluir para elevação progressiva
da temperatura e a febre ser persistente além de 3-4 dias, ao contrário do
descenso observado nos casos de Influenza. O diagnóstico depende da
investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. É recomendável que em
todos os casos de síndrome gripal seja questionado o histórico de viagem para o
exterior ou contato próximo com pessoas que tenham viajado para o exterior.
Essas informações devem ser registradas no prontuário do paciente para eventual
investigação epidemiológica.
DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
De uma forma geral, o espécime preferencial para o diagnóstico laboratorial é
a secreção da nasofaringe (SNF). Considerando novos vírus ou novos subtipos
virais em processos pandêmicos, ele pode ser estendido até o 7° dia (mas
preferencialmente, até o 3° dia). O diagnóstico laboratorial específico para
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Coronavírus inclui as seguintes técnicas: Detecção do genoma viral por meio das
técnicas de RT-PCR em tempo real e Sequenciamento parcial ou total do genoma
viral nos laboratórios parceiros do Ministério da Saúde.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas
causadas por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de
surtos e, eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como influenza,
parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial respiratório, adenovírus, outros Coronavírus,
entre outros.
TRATAMENTO
Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (covid-19). No entanto, medidas de suporte devem
ser implementadas, para aliviar os sintomas, conforme cada caso, como, por
exemplo, uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos), uso
de umidificadores de ambiente, repouso e maior ingestão hídrica. No atendimento,
deve-se levar em consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o
adequado manejo clínico. Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início
do tratamento com Fosfato de Oseltamivir, conforme protocolo de tratamento de
Influenza.
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COMPLICAÇÕES
As complicações mais comuns são Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG
(17-29%), lesão cardíaca aguda (12%) e infecção secundária (10%). Até o dia 12
de Março de 2020, foram confirmados 128.517 casos de infecção por covid-19 no
mundo com 4.743 óbitos.
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Gravidade
Quadro Clínico
Verde
Indivíduo com suspeita
ou confirmação, estável,
sem sinais de piora do
estado clínico

Amarelo

Vermelho

Conduta
Acompanhamento
em
domicílio
(isolamento
domiciliar),
com
orientações
sobre
precauções respiratórias
e
sinais
de
agravamento,
e
supervisão da equipe
das Unidades Básicas
de Saúde diariamente
Indivíduo com suspeita Encaminhar
para
ou confirmação, com Hospital
sinais
de
gravidade
(dispneia;
desconforto
respiratório; saturação
de O2 menor que 95%;
ou
exacerbação
de
doença preexistente) e
fatores de risco
Indivíduo com suspeita Encaminhar
para
ou confirmação, com Hospital
sinais
de
gravidade
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(choque; disfunção dos
órgãos
vitais;
insuficiência respiratória;
ou
instabilidade
hemodinâmica)
RECOMENDAÇÕES ÁS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA
PARA PESSOAS QUE PREENCHAM A DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
1. Indivíduos que chegarem as Unidades Básicas de Saúde com suspeita de
infecção por Coronavírus devem ser acolhidos e classificados por risco
conforme Protocolo de Tratamento da Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG);
2. Nos casos sem gravidade clínica classificados como “verde”, o profissional
deve notificar imediatamente à vigilância epidemiológica da Secretaria de
Saúde, Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso
suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de
busca ativa.
3. O paciente classificado como “verde” ficará em isolamento domiciliar, porém,
é necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração se o ambiente
residencial é adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de
precaução recomendadas pela equipe de saúde. A coleta da amostra covid19 será realizada no domicílio do caso suspeito por uma equipe da
Secretaria Municipal de Saúde devidamente equipada. Este paciente será
acompanhado diariamente pela equipe da UBS e da vigilância
epidemiológica até o resultado ser disponibilizado. Casos confirmados para
o covid-19 o acompanhamento será realizado por um período de 14 dias.
4. Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de Coronavírus (covid19) devem ser acompanhados e monitorados quanto à apresentação de
sinais e sintomas; e na presença de sinais e sintomas, orientar que procure
o serviço de saúde para avaliação e encaminhamento, os contatos
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5.

6.

7.

8.

domiciliares devem fazer uso de máscara cirúrgica quando entrarem em
contato com o doente.
Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em
que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento
ou retorno ao domicílio (casos de isolamento domiciliar);
Os profissionais que entrarem em contato com pacientes (suspeito ou
confirmado para covid-19) em isolamento domiciliar devem utilizar EPI tais
como máscara cirúrgica, avental descartável e luvas;
Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização
(antes de tocar o paciente — antes de realizar procedimento limpo/asséptico
— após o risco de exposição a fluidos corporais ou excreções — após tocar
o paciente — após tocar superfícies próximas ao paciente);
Nos casos com gravidade clínica, classificados como “amarelo” ou
“vermelho”, o profissional deve notificar imediatamente à vigilância
epidemiológica da Secretaria de Saúde e acionar o SAMU para realizar o
transporte do paciente com suspeita de infecção por Coronavírus.
NOTIFICAÇÃO E REGISTRO

A Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (covid-19) é uma potencial
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). A notificação
imediata deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido disponível, em
até 24 horas a partir do conhecimento de caso.
COLETA DO SWAB
A coleta do SWAB para os casos suspeitos será realizada na unidade onde o
paciente está internado ou em observação sendo realizada a coleta por
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profissionais da unidade ou direcionada Equipe Volante de Coleta definida pela
Secretaria Municipal da Saúde, de modo a ser mantido um fluxo organizado e que
exponha minimamente a população ao vírus. Caso as Equipes de Saúde
necessitem serem capacitadas para coleta, está capacitação deve ser ofertada
pelo

LACEN.

As

amostras

após

coletadas

devem

ser

encaminhadas

preferencialmente em 24 horas e no máximo em 48 horas para o LACEN.

CASOS SUSPEITOS: SEGUIR O FLUXOGRAMA
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*Quadro respiratório:
•
tosse seca
•
dor de garganta
•
coriza
•
dificuldade para respirar
•
Outros sintomas sistêmicos
(adinamia, mialgia, cefaleia)

Paciente chega à
UBS

Disponibilizar máscara
cirúrgica o mais precoce
possível;
•
Avaliar critérios para

**Procedimentos geradores de aerossóis:
•
intubação ou aspiração traqueal
•
ventilação não invasiva
ressuscitação cardiopulmonar
•
•
ventilação manual antes da intubação
•
coletas de amostras nasotraqueais

•

•

•

Apresenta febre +
quadro respiratório*

Sim

Não

Segue o fluxo
normal da UBS

CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
•
Situação 1 - VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade
para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de
cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão
sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; OU
•
Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza,
sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou
confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.
CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19):
•
Situação 3 - CONTATO DOMICILIAR: Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos
14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, produção de
escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, sinais de cianose, batimento de asa de
nariz, tiragem intercostal e dispneia). Nesta situação é importante observar a presença de outros sinais e sintomas como: fadiga,

•

Prover condições para higiene das
mãos;
•
Priorizar acolhimento com
classificação de risco e
encaminhamento para consulta

Sim

Preenche critério para
caso suspeito?

Não

•
•
•
•

Realizar atendimento clínico
Higiene das mãos com preparação alcoólica;
Capote, Avental OU Jaleco
Máscara cirúrgica (N95 apenas se for realizar procedimentos geradores de aerossóis**);

•

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Segue o fluxo
normal da UBS

Encaminhamento para coleta de swab
Orientar
sobre deslocamento
em abaixo
meio próprio, seguindo as recomendações de higiene respiratória;
,• deverá
seguir
o fluxograma
•Endereço:
OrientarPraça
acompanhantes
sobre uso de
máscara
cirúrgica – Bahia CEP: 44.713-000. Fone Fax (74) 3676Alfredo Haasleer,
Centro,
Quixabeira

1074 CNPJ:16.443.723/0001-03

Acompanhamento e monitoramento pela ESF:
E-mail: quixabeira.gov@gmail.com
• Identificação de contactantes;
9 Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar a
equipe da vigilância na realização de busca ativa;
• Avaliar medidas de isolamento domiciliar, limpeza dos ambientes e higiene respiratória
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Fonte: Fluxograma adaptado do Plano Municipal de Contingência para Enfrentamento da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, Fortaleza, 2020.
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AÇÕES INERENTES AO ACS e ACE NA PREVENÇÃO E CONTROLE DO
COVID 19:
Na visita domiciliar identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com
caso suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca
ativa;
Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure a Unidade Básica de
Saúde (UBS), e comunicar à equipe sobre esses casos;
Atuar junto aos domicílios e outros espaços da comunidade (escolas, creches,
instituições de longa permanência, etc.), informando aos cidadãos de sua área de
abrangência e aos que não moram na área adstrita à UBS, mas que se deslocam
frequentemente até elas (trabalhadores, creches, escolas, etc.), sobre os sinais,
sintomas e medidas de prevenção e controle do Coronavírus (COVID-19),
estimulando a mobilização e a vigilância;
Auxiliar

no

gerenciamento

de

insumos e

equipamentos

necessários

ao

desempenho das atividades de atenção ao Coronavírus (COVID-19);
Os ACS e ACE devem proceder as medidas de higiene para biossegurança tais
como lavagem adequada das mãos, utilização de solução alcoólica a 70%, além da
utilização dos EPIs- Equipamentos de Proteção Individual necessários durante as
visitas realizadas.
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ANEXOS

PLANILHA DE MONITORAMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E/OU
CONFIRMADOS COVID 19 –VIEP QUIXABEIRA
PACIENTE
NOME:
CARTÃO SUS:

DOCUMENTO:

DATA DE NASCIMENTO:

SEXO:( ) FEMININO ( ) MASCULINO
ENDEREÇO

LOGRADOURO:
TELEFONE:
AGENTE DE SAÚDE:
MONITORAMENTO
DATA DOS 1º SINTOMAS:
SINTOMAS APRESENTADOS:
( ) FEBRE

( ) TOSSE

( ) DOR DE GARGANTA

( ) DIFICULDADE DE RESPIRAR

( ) MIALGIA/ARTRALGIA

( ) DIARRÉIA

( ) NÁUSEAS/VÔMITOS

( ) CEFALÉIA

( ) CORIZA

( ) IRRITABILIDADE/CONFUSÃO

( ) FRAQUEZA

( ) CALAFRIOS
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( ) CONGESTÃO NASAL

( ) CONJUTIVITE

( ) BATIMENTO DE ASAS NASAIS

( ) CIANOSE

( ) FALTA DE AR
PÓS NOTIFICAÇÃO:
1º DIA:
2º DIA:
3º DIA:
4º DIA:
5º DIA:
6º DIA:
7º DIA:
8º DIA:
9º DIA:
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ATESTADO
NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO
O(A) Senhor(a) está sendo notificado sobre a necessidade de adoção de
medida sanitária de isolamento. Essa medida é necessária, pois visa a
prevenir a dispersão do vírus Covid-19.
Data de início:
Previsão de término:
Fundamentação:
Local de cumprimento da medida (domicílio):
Local: ____________________
Data: ______/______/______ Hora: ______:_______
Nome do profissional de saúde
_______________________________
Local: ____________________
Data: ______/______/______ Hora: ______:________
Assinatura
da
pessoa
_____________________________________
Ou
Nome
e
assinatura
do
responsável
_______________________________

notificada:

legal:
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