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INTRODUÇÃO  
  

A Coronavirus disease 2019 (COVID-19), enfermidade causada por um agente da 

família dos coronavírus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 - SARS-

COv2), constitui-se uma condição de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, o mais alto nível de alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional1.   

A doença caracteriza-se como uma infecção aguda, que pode causar, 

principalmente, infecções respiratórias de grande magnitude, acompanhadas de 

secreções2,3. Com elevada taxa de contaminação em curto período de tempo, aliada ao 

agravamento significativo no número de quadros clínicos das pessoas infectadas, com 

especial atenção às pessoas maiores de 60 anos e portadoras de doenças crônicas2-5, 

esta doença tem levado pesquisadores do mundo todo a conduzir estudos clínicos e 

epidemiológicos6-8, de interesse particular para a saúde pública.   

Desde que foi reportado o primeiro caso em Wuhan, China, em dezembro de 

20193, até o dia 26 de maio de 2020, a COVID-19 já foi detectada em todos os 

continentes, com um total de 5.404.512 de casos e 343.514 óbitos confirmados9. No 

Brasil, segundo o Ministério da Saúde, até essa data foram confirmados 391.222 casos e 

24.512 óbitos pelo SARS-CoV-210, sendo considerada uma epidemia de transmissão 

comunitária em todo o território nacional, desde 20 de março de 2020.   

O Brasil vive um cenário de incertezas decorrente do grande número de 

subnotificações, que dificulta inclusive a avaliação da mortalidade4,11,12, produzindo 

discrepâncias importantes no cenário internacional13. Cabe ressaltar que além da 

subnotificação, pressões político-econômicas têm dificultado a adoção de medidas de 

saúde públicas e contribuído para a diminuição da taxa de adesão da população às 

medidas de isolamento e distanciamento social, constantemente ratificadas pela 

OMS14,15.  

Ainda não é possível afirmar se o SARS-CoV-2 permanecerá endêmico ou se 

desaparecerá após a pandemia16, porém, a contabilização desses casos ocultados das 
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estatísticas oficiais pela subnotificação, permite a implementação de políticas públicas 

para melhor controle da situação.   

A investigação epidemiológica de campo de casos, surtos, epidemias ou outras 

formas de emergência em saúde, é uma atividade obrigatória de todo sistema local de 

vigilância em saúde17. Dados epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da 

Saúde10 e Secretaria de Estado da Saúde18 demonstram que a COVID-19 vem se 

interiorizando de forma acelerada no País.    

Poços de Caldas, localizada na divisa com o Estado de São Paulo, é polo de 

microrregião em saúde e responsável pelo atendimento hospitalar de cerca de 235.391 

pessoas, incluindo 167.397 residentes, segundo estimativa do IBGE para o ano de 201919. 

O município não possui até o momento a estimativa do número de casos subnotificados, 

o que contribui para o avanço da epidemia no território, pois estudos demonstram que 

os casos leves e assintomáticos são também responsáveis pela transmissão da doença20-

24. Além disso, a subnotificação gera uma sensação falsa de segurança na população, o 

que também pode contribuir para a diminuição da taxa de adesão às medidas de 

controle da doença25. Assim, o presente estudo tem como objetivo monitorar as 

infecções assintomáticas ou subclínicas da COVID-19 na população residente de Poços 

de Caldas, de forma a cooperar com o processo de planejamento das ações para controle 

da doença e assistência à população.   

  

OBJETIVOS  
 

 Objetivo geral  

Verificar, prospectivamente, o panorama da disseminação da COVID-19 no 

âmbito do município de Poços de Caldas, pela mensuração de infecções assintomáticas 

ou subclínicas na população, de forma a subsidiar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

no planejamento e tomada de decisões em relação aos fluxos assistenciais, flexibilização 

das restrições das atividades comerciais e planejamento de ações de saúde pública 

durante a pandemia.  
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Objetivos específicos  

• Determinar a proporção de infecções assintomáticas ou subclínicas na população 

do Município;  

• Estimar a proporção da população com anticorpos para SARS-CoV-2;  

• Avaliar a velocidade de expansão da infecção ao longo do tempo;  

• Obter cálculos precisos da letalidade pela COVID-19 no Município;  

• Avaliar o impacto econômico da pandemia, como desemprego e queda de renda 

familiar, com segundo a escolaridade e fatores socioeconômicos;  

• Avaliar a satisfação dos entrevistados em relação as ações tomadas pela 

Secretaria Municipal de Saúde no enfrentamento da COVID-19;  

• Relacionar possíveis casos com resultados positivos da COVID-19 com atividade 

econômica e grupo de risco;  

• Relacionar possíveis casos com resultados positivos da COVID-19 com contato de 

casos suspeitos ou confirmados;  

• Mensurar a taxa de entrevistados que receberam auxílio emergencial;  

• Mensurar as percepções dos entrevistados quanto à gravidade da doença e 

adesão às medidas de controle;  

• Mensurar as percepções dos entrevistados quanto ao acesso aos serviços de 

saúde no período da pandemia.  

  

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
 

 Delineamento do estudo  

 

Trata-se de um estudo prospectivo que tem como objetivo principal, monitorar a 

disseminação da COVID-19 no âmbito do município de Poços de Caldas, Minas Gerais, pela 

mensuração de infecções assintomáticas ou subclínicas na população residente. Para isso, 

serão realizadas três fases, onde serão coletadas amostras de sangue dos participantes para 

posterior testagem no Laboratório da Policlínica Central. Os testes de anticorpos para SARS-

CoV-2 facilitam a vigilância sorológica nos níveis local, regional, estadual e nacional26,27 e a 
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identificação de quem já teve contato com o vírus e, portanto, pode ser imune28. O teste 

utilizado nesta pesquisa (AFIAS COVID-19 Ab®)a é um imunoensaio de fluorescência (FIA) 

para determinação qualitativa de anticorpos IgM/IgG contra o SARS-COV-2 em amostras de 

sangue  e foi selecionado por apresentar alta sensibilidade, sendo útil na triagem precoce 

de pacientes assintomáticos para a identificação da infecção pelo SARS-COV-2. Os 

participantes da pesquisa também responderão um questionário com questões 

socioeconômicas e de saúde, relativas à doença.  

 

 Caracterização do Município  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020)b, no 

município de Poços de Caldas, a população estimada para o ano de 2019, é de 167.397. Com 

área territorial 544 km2, Poços de Caldas ocupa uma posição geográfica estratégica em 

função da proximidade de grandes centros como: São Paulo (243 km), Belo Horizonte (460 

km) e Rio de Janeiro (470 km), cujas ligações se processam por rodovias asfaltadas. 

Conforme as divisões estabelecidas para planejamento, o município localiza-se na Região III, 

Sul de Minas e quanto à Região Administrativa, situa-se naquela denominada Alto Rio Pardo. 

Tem como municípios limítrofes os mineiros Botelhos e Bandeira do Sul a nordeste, 

Campestre a leste, Caldas a sudeste e Andradas a sul e os paulistas Águas da Prata a 

sudoeste, São Sebastião da Grama e Divinolândia a oeste e Caconde a norte, conforme 

apresentado na Figura1.  

 

Figura 1. Limites territoriais de Poços de Caldas, Minas Gerais. Fonte: IBGE  

                                                 
       a Registo no Ministério da Saúde, ANVISA N º 10350840364 

b Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/mg/pocos-de-caldas.html. Acesso em: 25 
de maio de 2020  
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Grande parte de seu território se encontra sobre um planalto composto por 

montanhas com altitude média de 1.300 metros. A umidade relativa média do ar é de 79%. 

O município apresenta um clima tropical de altitude, com temperatura média anual de 17° 

C. O índice de desenvolvimento humano (IDH) de 0.779, coloca o Município entre os 

melhores IDH do Estado. O município possui ainda, um fluxo intenso de turistas durante 

todo o ano, sendo os setores de comércio e turismo, as grandes fontes de renda.  

Acompanhando a tendência nacional, observa-se o envelhecimento da população nas 

últimas décadas. Entre 2000 e 2010, a razão de dependênciac no município passou de 

45,99% para 40,54% e a taxa de envelhecimentod, de 6,99% para 9,03%. Poços de Caldas, 

polo da microrregião de Poços de Caldas, tem uma estrutura de saúde que conta com 36 

equipes de saúde da família, 02 unidades básicas de saúde sem saúde da família, 01 unidade 

de saúde prisional e 01 consultório na rua. A cobertura de serviços de atenção básica, 

segundo os dados do Ministério da Saúde, está em 88,08%, e, 74, 19% pela Estratégia Saúde 

da Famíliae. A atenção hospitalar é realizada por dois hospitais conveniados ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) que foram pactuados como referência de Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG) para a microrregião. Além dessa estrutura, o município conta ainda 

com 02 hospitais que atendem pela saúde suplementar. De acordo com o boletim 

epidemiológico de 26/05/2020f, Poços de Caldas havia notificado 820 casos suspeitos da 

COVID-19, dentre os quais, 44 casos confirmados para COVID-19 e 4 óbitos, sendo 1 de não-

residente.  

  
 Aspectos éticos  

Este projeto foi  inscrito na Plataforma Brasil/CONEP. Nenhum participante do 

estudo será identificado durante a análise dos dados e  

  
c Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população 

dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa)  
  

d Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em relação à população total  
  

e https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtml    

f https://pocosdecaldas.mg.gov.br/noticias/64500boletinsdiarios/  
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divulgação dos resultados. A coleta dos dados somente terá início após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes que forem 

convidados a participar da pesquisa (anexo 1).   

A participação no estudo é voluntária e todos os custos da pesquisa serão financiados 

pela Prefeitura de Poços de Caldas. Não está prevista a remuneração dos participantes.   

Todos as entrevistas e exames serão coletados nas residências, seguindo 

rigorosamente as disposições da Vigilância Sanitária, particularmente as Notas Técnicas 

004/202029 e 007/202030, de forma a preservar a integridade dos profissionais e 

participantes. As amostras serão identificadas e armazenadas, conforme orientação do 

fabricante, para posterior análise no Laboratório da Policlínica Municipal.   

Os riscos envolvidos são que os participantes poderão sentir dor ou desconforto leve 

durante a coleta do material. Existe também o risco, caso o exame apresente resultado 

inconclusivo, de se realizar nova coleta para análise. Os riscos de contaminação serão 

efetivamente controlados pelo rigor e cuidados de biossegurança adotados e pelo 

treinamento prévio da equipe. Os benefícios diretos serão o acesso ao resultado do exame 

e a referência para a unidade de saúde, para monitoramento/tratamento efetivo dos casos 

positivos. Os benefícios indiretos estão relacionados ao melhor conhecimento a respeito da 

doença em nossa população, de modo a organizar as ações e serviços de maneira mais 

racional e efetiva.  

A SMS coloca-se à disposição para fornecer orientações e esclarecimentos a 

quaisquer dúvidas por parte dos participantes (3697-5316), pelo e-mail 

pesqcovid.pmpc@gmail.com  ou presencialmente na Rua Pará, 284 - sala 37, com Camila ou 

Cristiane.  

  

Proteção contra o risco biológico   

  Todas as pessoas que comporão as equipes de trabalho de campo, irão realizar o 

teste rápido antes do início da coleta de dados, para garantir a segurança dos participantes.   

A coleta de sangue será realizada em domicílio, seguindo as orientações do 

fabricante do teste (AFIAS COVID-19 Ab®) e as recomendações de biossegurança, conforme 

as orientações do Ministério da Saúde/ANVISA29,30.  
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Toda a equipe receberá da SMS, equipamento de proteção individual (EPI) em 

quantidade e qualidade adequadas, conforme orientação da ANVISA29,30. Além disso, a SMS 

fornecerá álcool gel 70% para higiene das mãos, durante os trabalhos em campo. Os 

materiais utilizados para a coleta das amostras serão descartáveis e fornecidos pela SMS. 

Também serão disponibilizadas máscaras para os participantes que não possuírem ou não 

estiverem fazendo uso no momento da entrevista/coleta das amostras.   

Haverá treinamento das equipes de campo para utilização correta do EPI, assim 

como para a coleta das amostras. Os materiais descartáveis, assim como os equipamentos 

de proteção individual utilizados, serão acondicionados em recipientes adequados, 

conforme RDC 222/2018/ANVISA31, de forma a minimizar os riscos de acidentes. O descarte 

ocorrerá no Laboratório da Policlínica Central, conforme o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos.   

Este estudo será integralmente custeado pela Prefeitura de Poços de Caldas e não 

prevê remuneração aos participantes. Caso seja detectado algum participante com a 

doença, este será devidamente encaminhado a uma Unidade de Saúde do município, onde 

será atendido e receberá a atenção e o monitoramento necessários.  

  

Composição e treinamento da equipe  

A equipe será composta por 4 motoristas, 4 entrevistadores e 4 profissionais de 

saúde, estes últimos responsáveis pela coleta das amostras para exame. O transporte das 

equipes ocorrerá nos carros oficiais da Prefeitura de Poços de Caldas.  

A equipe de entrevistadores será capacitada para aplicação do questionário, além de 

receber treinamento para uso adequado dos equipamentos de proteção individual, 

incluindo a maneira correta de desparamentação e descarte dos mesmos.   

Os técnicos responsáveis pela coleta, além do treinamento para uso adequado de 

EPI, receberão treinamento específico para a coleta das amostras de sangue, de forma a 

manter a integridade física dos participantes e obter um padrão de qualidade nas amostras 

coletadas. O treinamento ocorrerá na SMS, seguindo as recomendações oficiais de 

segurança e distanciamento social.  
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Cálculo da amostra  

Para o cálculo do tamanho da amostra foram utilizados o número da população de 

referência, a prevalência esperada para o fenômeno a ser investigado, adotando-se 50% 

como referência32,33, nível de confiança de 95% (z=1,96) e erro amostral de 5%.   

O design effect (deff) foi fixado em 1,232 e o valor total obtido, acrescido de 10% para 

compensar eventuais perdas, chegando-se ao total de 423 participantes para compor a 

amostra de cada uma das três etapas da pesquisa (Total de 1.269).    

  
 Seleção da amostra  

         Em todas as etapas, a seleção da amostra será determinada em função da sua 

densidade populacional e do número de imóveis, considerando a técnica de amostragem 

por conglomerados em duplo estágio, tendo o quarteirão como unidade primária e o imóvel, 

unidade secundária. Haverá o sorteio aleatório dos quarteirões e dentro dos mesmos, dos 

imóveis durante o trabalho em campo.   

        No primeiro passo, será realizada a divisão da área urbana do Município em sete 

estratos, com composição de 8 mil a 10 mil imóveis em cada um, conforme a tabela 1, 

seguindo a estratificação utilizada pelo Setor de Vigilância em Saúde Ambiental da SMS, 

baseada nas Diretrizes do Ministério da Saúde34. Foram excluídos deste levantamento, os 

imóveis de uso ocasional/temporário, terrenos baldios e imóveis não-residenciais.  
  

Tabela 1. Composição dos estratos do Município. Poços de Caldas, maio de 2020  

Estrato  Nº de Bairros  Nº de quarteirões  Nº de domicílios  
Estrato 1  11  207  8988  
Estrato 2  7  172  8081  
Estrato 3  14  258  9264  
Estrato 4  15  318  8650  
Estrato 5  10  254  9686  
Estrato 6  18  309  8720  
Estrato 7  10  313  8863  

Total  85  1.831  62.252  
 Fonte: SMS/VigiAmb, 2020  

    
Definido o número total de indivíduos a serem avaliados, o número de participantes 

será distribuído proporcionalmente entre os estratos e, dentro de cada estrato, ocorrerá a 
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distribuição ponderada do número de participantes entre os Bairros que os compõem. Na 

primeira etapa, será realizado o sorteio aleatório dos quarteirões e para isso, os quarteirões 

de cada bairro foram enumerados. Na segunda etapa, em campo, haverá a seleção aleatória 

dos domicílios, onde os participantes serão entrevistados e testados, sendo aplicado o 

questionário/teste em um único indivíduo por domicílio. Caso não seja encontrado nenhum 

morador no domicílio que se enquadre nos critérios de inclusão, será adotado o 

procedimento de seleção da residência mais próxima, no mesmo quarteirão. A figura 2 

apresenta exemplo da numeração dos quarteirões/bairro.   

  

  
Figura 2. Exemplo numeração dos quarteirões do Bairro Jardim Kennedy I. Fonte 
SMS/VigiAmb, 2020.  

  

Critérios de inclusão e exclusão  

  Os indivíduos que farão parte da população-alvo do estudo serão os com 18 anos ou 

mais, residentes no município de Poços de Caldas, sendo garantido o anonimato de todos 

os participantes da pesquisa. Serão excluídos menores de idade, pessoas com deficiência ou 

condição de risco que impeça sua participação no estudo, aquelas sintomáticas no momento 

da entrevista ou que já tiverem resultado positivo para o SARS-COv-2. As residências que 

participarão da amostra na primeira fase da pesquisa, não entrarão no sorteio das etapas 2 

e 3. As residências que participarão da amostra na segunda fase da pesquisa, não entrarão 
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no sorteio da etapa 3. O sigilo mantido durante a análise dos dados e divulgação dos 

resultados não permitirá que os participantes sejam afetados pela participação na pesquisa.  

  

Coleta dos dados  

A coleta dos dados referentes ao questionário (anexo 2) e das amostras de sangue, 

será realizada em domicílio em um único momento. Estão previstas três etapas para o 

monitoramento de assintomáticos, que serão realizadas nos meses de junho, julho e agosto 

de 2020, conforme o cronograma apresentado.   

Os questionários, elaborados considerando o padrão das variáveis obtido da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios35, serão aplicados por entrevistadores 

previamente treinados pela equipe da SMS. Além disso, profissionais de saúde previamente 

capacitados, serão responsáveis pela coleta de sangue, conforme metodologia proposta 

pelo fabricante do teste, seguindo todos os padrões de segurança recomendados pela 

ANVISA29-31. O teste utilizado nesta pesquisa (AFIAS COVID-19 Ab®), é um imunoensaio de 

fluorescência (FIA) para determinação qualitativa de anticorpos IgM/IgG contra o SARS-

COV-2 em amostras de sangue total/soro/plasma humanos. Este teste foi selecionado por 

apresentar alta sensibilidade, sendo útil como auxílio na triagem precoce de pacientes 

assintomáticos para a identificação da infecção pelo SARSCOV-2 (anexo 3).  

Os entrevistadores e profissionais de saúde serão identificados por crachá 

institucional com foto e os participantes poderão tirar suas dúvidas pessoalmente (Rua Pará, 

284/sala 37 – com Camila ou Cristiane), pelo telefone (3697-5316) ou pelo e-mail 

pesqcovid.pmpc@gmail.com. O sigilo durante a análise dos dados e divulgação dos 

resultados não permitirá que os participantes sejam afetados pela pesquisa. Este estudo 

será integralmente custeado pela Prefeitura de Poços de Caldas.   
 

 Análise dos dados  

As amostras de sangue serão processadas e analisadas no Laboratório de Análises 

Clínicas da Policlínica Central, de acordo com a metodologia de identificação sorológica do 

fabricante. Os dados referentes ao questionário e resultados laboratoriais, serão tabulados 
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no Programa Microsoft Excel® (Microsoft Office, Washington DC, 2019) e ficarão sob 

responsabilidade do Departamento de Atenção Básica/SMS.   

A análise descritiva dos resultados será realizada no Departamento de Atenção 

Básica, com apoio dos setores de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SMS. A 

verificação da significância de associação entre as variáveis será obtida por meio da 

distribuição de Poisson e do Risco Relativo. Todos os testes estatísticos considerarão o valor 

para rejeição da hipótese nula de p < 0,05.  

  

CRONOGRAMAg  

  
ATIVIDADE NA PRIMERIA FASE  PERÍODO - 2020  

ELABORAÇÃO DO PROJETO  25 A 29 DE MAIO  
CONSULTA PÚBLICA  01 A 5 DE JUNHO  
REVISÃO FINAL  06 A 07 DE JUNHO  
TREINAMENTO DA EQUIPE  8 – 10 DE  JUNHO  
FASE DE CAMPO  15 – 20 DE JUNHO  
TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  22 – 26 JUNHO  
DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS - ESTATÍSTICA DESCRITIVA  29 – 30 DE JUNHO  

  
ATIVIDADE NA SEGUNDA FASE  PERÍODO - 2020  

FASE DE CAMPO  13 – 18 DE JULHO  

TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  20 – 24 DE JULHO  

DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS - ESTATÍSTICA DESCRITIVA  30 – 31 DE JULHO  
  

ATIVIDADE NA TERCEIRA FASE  PERÍODO - 2020  

FASE DE CAMPO  10 – 14 DE AGOSTO  
TABULAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  17 – 21 DE AGOSTO  
DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA ESTATÍSTICA  - DESCRITIVA  27 – 28 DE AGOSTO  
DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA ESTATÍSTICA  FINAL  ATÉ 30 DE SETEMBRO  

  

  
g Datas previstas, porém, podem sofrer alteração conforme o andamento do estudo  
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ANEXO 1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDOh  

  

Esclarecimentos sobre a pesquisa  

Este é um convite para você participar da Pesquisa “Análise da Subnotificação da Covid-19 no 
município de Poços de Caldas” realizada pela Prefeitura de Poços de Caldas em parceria com a 
Secretaria Municipal de Saúde. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá 
desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum 
prejuízo ou penalidade. Nessa investigação científica, haverá a aplicação de um questionário e 
serão coletadas amostras de sangue em adultos residentes no município, selecionados por 
sorteio. O exame será coletado por um profissional enfermeiro previamente capacitado da rede 
Municipal de Saúde, na própria residência, com toda técnica, segurança e higiene, conforme 
normas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e pode gerar desconforto 
no momento da coleta. Todos os entrevistadores e profissionais de saúde que irão a campo são 
assintomáticos e estarão com os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e, portanto, 
não representam risco aos indivíduos participantes da pesquisa no momento da aplicação do 
questionário e coleta das amostras. Os dados individuais não serão divulgados em nenhuma 
hipótese, mas os resultados da pesquisa ajudarão muito a nortear as ações da SMS neste período 
de pandemia. Os riscos relativos à sua participação nesta pesquisa são mínimos, porém você 
poderá sentir dor ou leve desconforto para a coleta do exame e pode ser necessária, nova coleta 
de sangue, caso o resultado do seu exame dê inconclusivo. Os benefícios que você terá serão 
diretos, pelo acesso ao resultado de seu exame para detecção do COVID19 e referência a uma 
unidade de saúde do município para monitoramento/tratamento adequados. Os benefícios 
indiretos são aqueles relacionados ao melhor conhecimento a respeito da doença em nossa 
população, de modo a organizar os serviços de maneira mais racional e efetiva. Todas as 
informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os 
dados serão guardados na Secretaria Municipal de Saúde e a divulgação dos resultados será feita 
de forma a não identificar os voluntários. Esta pesquisa não prevê remuneração aos 
participantes. Caso seja detectado que você possui a doença, você será devidamente 
encaminhado a uma Unidade de Saúde, onde será atendido e receberá a atenção e o tratamento 
necessários. Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito 
desta pesquisa, poderá perguntar diretamente para Cristiane Costa Silva ou Camila Ferreira 
Bacelar Donato, no endereço Rua Pará, 284 (sala 37), pelo telefone 3697-5316 ou por e-mail: 
pesqcovid.pmpc@gmail.com. Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser 
questionadas ao Comitê Municipal Gestor do COVID-19i.  

 

  

Secretaria Municipal de Saúde – Rua Pará, 284 – Centro, Poços de Caldas, Minas Gerais  
Telefone: 3697-5300/5973. E-mail: pesqcovid.pmpc@gmail.com   

  
h Baseado no Inquérito Epidemiológico SB Brasil, 2010 – Ministério da Saúde  
 
 
  

   2/2  
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Declaro que compreendi os objetivos deste estudo, como ele será realizado, os riscos e 

benefícios envolvidos na Pesquisa “Análise da Subnotificação da Covid-19 no município de Poços 

de Caldas” e autorizo a realização do exame.  

  

 Poços de Caldas,         de                                 de 2020.  

  

___________________________________________   _________________________________  
                     Nome em letra de forma                                                                CPF/RG   
    

__________________________________________________  

Assinatura ou impressão dactiloscópica  
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO  

QUESTIONÁRIO  
I - INFORMAÇÕES PESSOAIS  

NOME:   
DATA DE NASCIMENTO:  
NOME DA MÃE:  

1- ENDEREÇO  
Rua:  
Bairro:  Tel:  
ESF de Referência:  

2- SEXO  
Feminino    
Masculino    
Não quero declarar    

3- COR/RAÇA  
Amarelo (a)    
Preto(a)    
Branco (a)    
Pardo (a)    
Indígena    

4- ESTADO CIVIL  
Solteiro(a)    
Casado(a)/ mora com companheiro(a)    
Separado(a)/divorciado(a)desquitado(a)    
Viúvo(a)    

5- ESCOLARIDADE  
Analfabeto    
Ensino Fundamental Incompleto    
Ensino Fundamental Completo    
Ensino Médio Incompleto    
Ensino Médio Completo    
Superior Incompleto    
Superior Completo    
Especialização/Mestrado/Doutorado    

6- QUAL É A RELAÇÃO DE PARENTESCO OU DE CONVIVÊNCIA COM A PESSOA RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO?  
Responsável pelo Domicílio    
Pai, mãe, padrasto ou madrasta    
Sogro(a)    
Neto(a)    
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Enteado(a)    
Genro ou Nora    
Irmão/Irmã    
Outro parente/conhecido    

7- QUANTAS PESSOAS RESIDEM NA RESIDÊNCIA?  
Um    
Dois    
Três a quatro    
Cinco a sete    
Oito ou mais _____________    

8- QUANTIDADE DE CÔMODOS POR RESIDÊNCIA  
Um    
Dois    
Três    
Quatro a Cinco    
Seis a sete    
Oito ou mais ___________________    

II - SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA  
9- QUAL O SEU RAMO DE ATUAÇÃO?  

Comércio    
Serviços    
Transporte    
Serviços Públicos    
Indústria    
Estudante    
Agricultura    
Construção Civil    
Educação    
Saúde    
Atividade Administrativa    
Atividade Financeira    
Outras atividades: ____________________     
Estou fora do mercado de trabalho    

10- QUAL O RENDIMENTO BRUTO MENSAL RECEBIDO?  
Menos de 1 Salário Mínimo (até 1.044,00)    
1 Salário Mínimo (1.045,00)    
De 1 a 3 Salários Mínimos (1.046,00 a 3.135,00)    
De 3 a 6 Salários Mínimos (3.136,00 a 6.270,00)    
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De 6 a 10 Salários Mínimos (6.271,00 a 10.450,00)    
Mais de 10 Salários Mínimos (acima 10.451,00)    
Não gostaria de informar    

11- QUANTAS PESSOAS DEPENDEM DA SUA RENDA?  
Uma    
Duas a três    
Quatro a cinco    
Mais de cinco _______________    

12- NA SUA PERCEPÇÃO, O QUANTO A PANDEMIA AFETOU A SUA RENDA FAMILIAR?  
Aumentou    
Foi mantida igual    
Diminuiu um pouco    
Diminuiu muito    
Ficamos sem rendimento    

13- COMO A PANDEMIA AFETOU A SUA OCUPAÇÃO/TRABALHO?  
Não trabalhava antes e continuo sem trabalhar    
Continuei trabalhando    
Trabalhei em casa (home office)    
Iniciei trabalho após a pandemia    
Tirei férias remuneradas    
Reduzi carga horária/trabalho    
Perdi o emprego    

14- RECEBEU ALGUM BENEFÍCIO DO GOVERNO MUNICIPAL NESTES TEMPOS DE PANDEMIA? (cesta básica,  
recurso financeiro, outros)  

Sim    
Não    
Se SIM, Qual?    

15- RECEBEU O BENEFÍCIO DO GOVERNO FEDERAL (auxílio emergencial)?  
Sim    
Não    

16- RECEBEU ALGUM AUXÍLIO PRIVADO (pessoa física, jurídica, organizações não governamentais entre outras)?  
Sim    
Não    
Se SIM, qual?    

17- EM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DO SEU TRABALHO REMUNERADO, VOCÊ CONSIDERA QUE A PANDEMIA AFETOU 
OU MODIFICOU ESTE?  

Não, manteve igual    
Sim, aumentou    
Sim, diminuiu    
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III- MEDIDAS E CUIDADOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL  
18- EM RELAÇÃO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL, QUAL FOI A INTENSIDADE?  

Continuei vida normal    
Continuei saindo e trabalhando, mas tomando cuidados    
Fiquei em casa, mas saía para compras de supermercados e farmácia, banco    
Fiquei em casa, saindo só por necessidade médica    

19- A RESPEITO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO À COVID-19 (higienização das mãos, cobrir o nariz e boca ao espirrar 
ou tossir, evitar aglomerações, manter ambientes ventilados, não compartilhar objetos pessoais, usar máscara) 
VOCE CONSIDERA ESSAS MEDIDAS IMPORTANTES?  

Sim    
Não    

20- QUAIS AS MEDIDAS QUE VOCÊ E SEUS FAMILIARES ESTÃO ADOTANDO?  
Higienização das mãos com água e sabão mais de uma vez    
Higienização das mãos com álcool em gel    
Uso de máscara para sair de casa    
Uso de máscara ao receber encomendas delivery    
Evitando aglomerações, festas, reuniões    
Mantendo os ambientes ventilados    
Não compartilhando objetos pessoais    

21- TODOS EM SUA RESIDÊNCIA ESTÃO CUMPRINDO AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?  
Sim, todos estão cumprindo    
Não, nem todos estão cumprindo    
Não, ninguém está cumprindo    

22- CASO NÃO ESTEJAM CUMPRINDO, QUAL O MOTIVO?  
  
  

23- VOCÊ ESTÁ DE ACORDO COM AS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL ADOTADAS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE?  

Sim    
Não    
Não tenho conhecimento    
SE NÃO, QUAL A SUA SUGESTÃO?  
  
  
  
  

24- EM RELAÇÃO AS MEDIDAS ADOTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO AO 
COVID-19 (distribuição de máscaras, realização de testes, abertura do hospital de campanha, outros). QUAL A 
SUA OPINIÃO?  

Não tenho conhecimento    
Concordo em parte    
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Concordo totalmente    
Não concordo    

IV- SOBRE COVID -19  
25- VOCÊ PERTENCE HÁ ALGUM GRUPO DE RISCO (idoso acima de 60, hipertenso, diabético, portadores de 

insuficiência cardíaca, renal, doenças respiratórias crônicas, profissionais de saúde)?  
Sim, Qual?     
Não    

26- NA SUA RESIDÊNCIA EXITE ALGUÉM PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO?  
Idosos (Acima de 60 anos)    
Diabéticos    
Hipertensos    
Portadores de insuficiência cardíaca    
Portadores de insuficiência renal    
Doenças respiratórias crônicas    
Profissionais de Saúde    
Outros    
Não se aplica    

27- QUAL A SUA PERCEPÇÃO SOBRE A DOENÇA?  
Grave    
Muito grave    
Pouco grave    
Sem gravidade    
Não tenho conhecimento    

28- DURANTE A PANDEMIA VOCÊ PROCUROU ATENDIMENTO DE SAÚDE (médico, dentista, outro)?  
Sim, rede pública    
Sim, rede privada    
Não    

29- NA SUA PERCEPÇÃO COM A PANDEMIA HOUVE DIFICULDADE NA REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE ROTINA?  

Sim, não consegui passar em consulta/atendimento    
Sim, não consegui marcar consulta/atendimento    
Sim, houve cancelamento da consulta/atendimento/exames    
Sim, houve cancelamento de cirurgia/procedimento/exame    
Não houve dificuldade    

30- NOS ÚLTIMOS 15 DIAS, VOCÊ SENTIU ALGUM DESSES SINTOMAS ABAIXO?  
Tosse    
Febre    
Cansaço    
Dores no corpo    
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Dificuldade para respirar    
Alterações no paladar    
Alterações no olfato    
Coriza     
Dor de garganta    
Diarreia    
Não apresentei sintomas relacionados    

31- DURANTE A PANDEMIA VOCÊ APRESENTOU ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE, SEM SER O SINTOMAS RELATADOS 
ACIMA?  

Sim. Qual?    
Não    

32- PROCUROU ATENDIMENTO DE SAÚDE?  
Não    
Sim, UPA    
Sim, HMMM    
Sim, Pronto Atendimento particular    
Sim, Unidade Básica de Saúde    
Sim, Consulta particular    

33- CASO HAJA ALGUÉM COM SINTOMAS DO COVID-19 EM SUA RESIDÊNCIA, HÁ CÔMODO PARA ISOLAR ESTA 
PESSOA E EVITAR A TRANSMISSÃO PARA OS DEMAIS?  

Sim    
Não    

34- EXISTE OU EXISTIU CASO SUSPEITO DE COVID -19 NO SEU DOMICÍLIO?  
Sim    
Não    

35- SE SIM, QUAIS OS SINTOMAS APRESENTADOS?  
  
  
  

36- TEVE CONTATO COM ALGUÉM SUSPEITO OU CONFIRMADO PARA COVID-19?  
Sim – quando?    
Não    

37- REALIZOU ALGUM TESTE PARA COVID-19?  
Não    
Sim, particular    
Sim, público    
Resultado:     

38- DURANTE A PANDEMIA VOCÊ OU ALGUM FAMILIAR SE DESLOCOU PARA OUTRO MUNICÍPIO?  
Não    
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Sim, recentemente- Período:     
Sim, há mais de 14 dias- Período:    
Se sim, qual localidade?     

39- ALGUMA OUTRA INFORMAÇÃO QUE CONSIDERA IMPORTANTE  
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ANEXO 3 – METODOLOGIA DO TESTEj  
Uso pretendido    
  Os testes utilizados, serão da marca AFIAS COVID-19 Ab®, um imunoensaio de 

fluorescência (FIA) para determinação qualitativa de anticorpos IgM/IgG contra o SARSCOV-

2 em amostras de sangue total/soro/plasma humanos. Este teste é útil como auxílio na 

triagem precoce de pacientes com sintomas leves, de pacientes assintomáticos ou de 

pacientes com sintomas agudos para a identificação da infecção pelo SARS-COV-2 com alta 

sensibilidade.  

Princípio  

  O teste utiliza um método de imunodetecção em sanduíche: os conjugados 

fluorescentes presentes no tampão de detecção ligam-se aos anticorpos presentes na 

amostra, formando complexos antígeno-anticorpo e migram para a matriz de nitrocelulose, 

onde são capturados por outros anticorpos anti-IgG e anti-IgM humanos imobilizados na tira 

de teste. Quanto mais anticorpos na amostra, mais complexos antígeno-anticorpo são 

formados, gerando uma intensidade mais forte do sinal de fluorescência no antígeno 

detector, que é processado pelo instrumento AFIAS para determinar a concentração de IgG 

e IgM anti-SARS-COV-2 na amostra.  

Coleta e preparação das amostras  

 Os tipos de amostras utilizados com o kit AFIAS COVID-19 Ab são sangue 

total/soro /plasma humano.  

• É recomendado testar a amostra dentro de 24 horas após a coleta. Se o teste não 

puder ser realizado dentro de 24 horas, o soro e o plasma deverão ser 

imediatamente armazenados a -20°C. O congelamento das amostras por até 3 

meses não afeta a qualidade dos resultados.  

• As amostras de soro e plasma devem ser separadas por centrifugação do sangue 

total dentro de 3 horas após a coleta.   

  
j http://www.biosys.com.br/wp-content/uploads/2020/05/BL3683-REV02-04-2020-AFIAS-COVID-19Ab.pdf   
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•   Uma vez que as amostras forem descongeladas, essas não poderão ser 

congeladas novamente. O congelamento e descongelamento sucessivos podem 

resultar em mudanças nos valores do teste.  

 

Interpretação do resultado  

        O instrumento AFIAS calcula automaticamente o resultado do teste e apresenta 

o resultado como ‘Positivo’ / ’Negativo’ / ’Indeterminado’, sendo que este último 

resultado, indica a necessidade de realização de novo teste. A Tabela 3 apresenta a 

metodologia de análise dos resultados do teste.  

  

Tabela 3. Valores auxiliares que servem como índice de cut-off (COI)  

 
Fonte: Bula do Teste AFIAS COVID-19 Ab®.   


