COMUNICADO

COMUNICADO PARA A IMPRENSA

COMITÊ QBRN DA IAED: NOVO VÍRUS
CORONA DA CIDADE DE WUHAN, CHINA
(2019-nCoV)
O novo vírus corona originário da cidade de Wuhan, na China, agora se espalhou para vários outros
países, incluindo os Estados Unidos, que teve um caso confirmado em 21 de janeiro de 2020, no
estado de Washington.
Esse vírus tem trazido preocupação entre as autoridades globais de saúde, pois acredita-se que o
vírus tenha sido recentemente transmitido de animais para humanos e agora há casos confirmados
de transmissão de pessoa para pessoa – tornando esse vírus muito perigoso para populações ao
redor do mundo, pois atualmente não há vacina e pouca ou nenhuma imunidade.
O vírus corona é uma espécie de vírus que possui várias cepas potencialmente mortais, incluindo a
disseminação passada de SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e MERS-CoV (Síndrome
Respiratória do Oriente Médio).
Os sintomas conhecidos da doença incluem febre, dificuldade respiratória, tosse e outros sintomas
respiratórios mais leves como espirros.
RECOMENDAÇÕES DA IAED:
Centrais de Operações de Emergências devem entrar em contato imediatamente com a autoridade
de controle médico do Sistema de Emergência Médica e o departamento de saúde pública local
para obter instruções sobre como implementar uma triagem eficaz de emergência e fornecer às
equipes de campo, que respondem a essas emergência, notificações antecipadas sobre pacientes
sintomáticos para que possam usar equipamentos de proteção individual ao prestar assistência ao
paciente no local da ocorrência.
Para agências usuárias do sistema de protocolos MPDS que implementam procedimentos de triagem
para despacho de emergência médica, a IAED recomenda o uso da Ferramenta de Vigilância de Doenças
Infecciosas Emergentes (VDIE) encontrada em ProQA para os seguintes Protocolos de Queixa Principal:
Pessoa Enferma (Protocolo 26)
Problemas Respiratórios (Protocolo 6)
Além disso, a Ferramenta VDIE deve ser usada para outros Protocolos de Queixa Principal quando
o solicitante fornecer informações que levam o operador de chamadas a suspeitar de uma
doença respiratória.
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Para usuários do software ProQA do MPDS, a Ferramenta VDIE pode ser iniciada manualmente
a partir da tela de ProQA por clicar no ícone encontrado na barra do menu superior como
mostrado aqui:

Normalmente a Ferramenta VDIE é iniciada após a atribuição do Código Determinante, mas pode ser
acessada sempre que um caso for aberto/iniciado em ProQA.
A IAED está no momento revisando a Ferramenta VDIE para aplicar melhorias específicas,
conforme necessário.
Por favor, acesse este site regularmente para atualizações.
Para obter mais informações e orientações sobre saúde pública e despacho de emergência, visite
os seguintes sites para atualizações:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
ems.gov
911.gov
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