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As medidas são válidas enquanto permanecer a emergência decretada pelo poder executivo, que dispões sobre as 

medidas para o enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do COVID-2019. 

As orientações dividem-se em itens relacionados tanto aos cuidados ambientais quanto aos cuidados envolvendo fluxo 

e o atendimento de pacientes pelos profissionais no âmbito da Atenção Básica do município de Paes Landim. 

SÍNDROME GRIPAL (SG) – Indivíduo que apresente Febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse 

ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, 

na ausência de outro diagnóstico específico. 

Em crianças com menos de 02 (dois) anos de idade considera-se também como caso de Síndrome Gripal: Febre de 

início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro 

diagnóstico específico.  

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG - Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme 

definição anterior) e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: 

• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente.  

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade. 

• Piora nas condições clínicas de doença de base.  

• Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. Ou 

• Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda, durante período sazonal.  

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência. 
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DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS 

1. CASO SUSPEITO/PROVÁVEL DE INFECÇÃO (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Situação 1 (VIAJANTE): pessoa que apresente febre (temperatura a partir de ≥ 37,8°C) 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, saturação de O2 < 95%, 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 (temperatura a partir de ≥ 37,8°C) 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, saturação de O2 < 95%, 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; 

Situação 3 (CONTATO PRÓXIMO): Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos 

últimos 14 dias E que apresente febre (temperatura a partir de ≥ 37,8°C) 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, saturação de O2 < 95%, 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, 

mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, manchas vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos aumentados, diarreia, 

náusea, vômito, desidratação e inapetência. 

CONCEITO DE CASO CONFIRMADO: 

2.1 LABORATORIAL: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, pelo protocolo 

Charité.  

2.2 CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato próximo ou domiciliar com caso 

confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre (temperatura a partir de ≥ 37,8°C) OU pelo menos 

um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a 

investigação laboratorial específica. 

As Unidades Básicas de Saúde, devem dispor de um espaço destinado exclusivamente para acolhimento dos 

pacientes com sintomas respiratórios; 
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3. MANEJO CLÍNICO NA APS/ESF 

O manejo clínico da Síndrome Gripal (SG) na APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. Para casos leves, inclui 

medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a 

estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou 

hospitalares. 

A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e encaminhamento 

rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do cuidado destes últimos. A estratificação de intensidade da 

SG é a ferramenta primordial para definir a conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou 

para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. Dada a letalidade muito mais elevada do 

COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas 

com doença crônica, gestantes e puérperas devem ter atendimento priorizado. Gestantes e puérperas apresentam maior 

risco de gravidade se infectadas por Influenza. 

Os casos de Síndromes Gripais (SG) sem complicações ou sem comorbidades de risco serão conduzidos pela 

APS/ESF. Logo, faz-se obrigatório o acompanhamento dos profissionais da APS/ESF ao longo do curso da doença. O 

manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, 

causada ou não por COVID-19, no contexto da APS/ESF incluiu os passos a seguir: 

A- Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal (SG) e de COVID-19 

B- Medidas para evitar contágio na UBS 

C- Classificação do caso e estratificação da gravidade da Síndrome Gripal 

D- Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

E- Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência/emergência ou hospitalares 

F- Notificação imediata 

G- Monitoramento clínico pela ESF 

H- Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

O fluxograma abaixo exemplifica o fluxo assistencial ideal na APS/ESF frente a casos de Síndrome Gripal, suspeitos 

ou não de infecção pelo Novo Coronavírus: 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS 2019-nCoV NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBS 

CASO 

SUSPEITO? 

NÃO* 

SIM 
USO EPI’s 

DEFINIR 

GRAVIDADE 

PNEUMONIA: leve, 

Grave, SRAG 

DOENÇA NÃO 

COMPLICADA 

UMS FELIX BARROSO 

DA SILVA 

QUARENTENA DOMICILIAR; ACOMPANHAMENTO 

COM UBS, REFERÊNCIA + EPIDEMIOLOGIA 

*Dar seguimento a fluxo clínico e laboratorial de acordo com diagnóstico sindrômico 

MEDIDAS DE CONTROLE – Desde o primeiro contato, fornecer máscaras cirúrgicas às pessoas com sintomas 

respiratórios e encaminhá-las para uma área separada ou sala de isolamento 

NOTIFICAÇÃO DO CASO 

HJMFÉ – S MENDES 

HRTBN – FLORIANO 

HPM -  TERESINA 
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3.1 Medidas para evitar contágio na UBS 

Após a identificação precoce na recepção da Unidade Básica de Saúde de todos casos suspeitos de Síndrome 

Gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos pacientes logo após reconhecimento pelo Agente Comunitário de 

Saúde ou profissional responsável por receber os pacientes e realizar o primeiro passo do Fast-Track (Anexo 1), enquanto 

aguardam o atendimento da enfermagem e do médico. Preferencialmente, em localidades onde isso é possível, a pessoa 

deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve 

ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na UBS para 

isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais 

rápido possível, conforme Fast-track de atendimento para Síndrome Gripal e/ou suspeita de COVID-19 (Anexo 1). 

 
Todo profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal deve usar EPIs e adotar as medidas 

para evitar contágio, conforme Tabela 1. Atenção para os cuidados que devem ser tomados em relação ao uso de 
máscara Cirúrgica. 

 
 
Tabela 1. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de Síndrome Gripal nas Unidades de Saúde da 

Família e Unidades Básicas de Saúde, Ministério da Saúde, 2020. 
Medidas de controle precoce 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE Pacientes 

● Contenção respiratória  
             -máscara cirúrgica*; 
● Uso de luvas, gorros, óculos ou protetor facial e aventais 
descartáveis**; 
● Lavar as mãos com frequência; 
● Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com 
frequência; 

● Fornecer máscara cirúrgica; 
● Isolamento com precaução de contato em sala isolada e 
bem arejada 

*Somente para procedimentos produtores de aerossóis usar máscara N95/PFF2. 
**Uso destes EPIs durante atendimento do paciente 
 
Orientações para uso correto de máscaras cirúrgicas para evitar contágio por vírus causadores de Síndromes 

Gripais, Ministério da Saúde, 2020. 
Orientações para uso de máscaras cirúrgicas 

- Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para minimizar as lacunas entre 
o rosto e a máscara; 
- Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la; 
- Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova o laço ou nó da parte 
posterior); 
- Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel, se 
visivelmente suja; 
- Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver úmida ou danificada; 
- Não reutilize máscaras descartáveis; 
- Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso; 
- Troque de máscara após atender novos pacientes. 
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      ORIENTAÇÕES PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

1. Garantir vínculo do usuário às UBS para evitar aglomerações no Hospital de referência do município; 

2.  A sala de isolamento para pacientes com sintomas respiratórios deverá ser, preferencialmente, distante de 

outras salas de atendimento e próxima a banheiro para uso individual. Deverá ser mantida com a janela aberta, 

porta fechada e com ventilador / ar condicionado desligado. Garantir aos pacientes a disponibilidade de lenços de 

papel ou papel toalha para higiene nasal e álcool em gel / pia para permitir higienização de mãos frequente, além 

de dispor de lixeira específica para descarte do lixo contaminado (saco branco); 

3. Afixar na UBS informativo com a indicação de uso de máscara por todo paciente sintomático respiratório (febre, 

tosse e falta de ar) e/ou folders educativos bem como a distribuição para os usuários dos serviços; 

4. Organizar progressivamente até 23 de março de 2020 (segunda-feira) a agenda médica e de enfermagem 

chegando a garantir que 100% das consultas médicas e de enfermagem estejam disponíveis para atendimento em 

demanda espontânea. Comunicar e orientar claramente a população os motivos do cancelamento das consultas 

eletivas. Recomendar fortemente aos usuários habituais das UBS que só procurem o serviço em casos de doenças 

agudas ou crônicas descompensadas que necessitam de consulta imediata;  

5. Suspender atendimentos por grupos de atendimentos em dias pré-determinados, bem como agendamentos 

futuros para evitar aglomerações de pacientes mais vulneráveis ao coronavírus;  

6. Estão SUSPENSOS todos os atendimentos eletivos agendados nas Unidades Básicas de Saúde: 

a. Atendimentos de Puericultura com crianças saudáveis; 

b. Hipertensos e Diabéticos de rotina ou para renovação de receita; 

c. Exames de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero – Preventivo; 

d. Atividades de Grupo e Coletivas como o peso do Bolsa Família, PSE e Atividades Físicas;  

e. Exames Laboratoriais, Ultrassonografias e Eletrocardiogramas de Rotina; 

f. Atendimento de Próteses Dentárias; 

g. Visitas Domiciliares de Rotina das Equipes, exceto os casos de pacientes que necessitem de exame físico 

segundo avaliação da ESF; 

h. Atendimentos de Fisioterapias, exceto pacientes ortopédicos pós-cirúrgicos; 

i. Atendimentos do NASF com Fisioterapêutas, Nutricionistas, Psicólogos, Assistente Social, Fonoaudiólogo 

e Educador Físico.  

j. Vacinação de Rotina, até 15 de Abril de 2020, conforme Nota Técnica do MS. 

7. No momento, estão SUSPENSOS atendimentos odontológicos agendados, conforme orientações dos diversos 

protocolos de manejo fornecidos pelo MS, COSEMS e CONASEMS; 

8. MANTER os serviços de: 

a. Atendimentos Médicos e de Enfermagem para os casos de urgência; 

b. Atendimento odontológico de urgência e emergência;  

c. Atendimentos a Gestantes e Puérperas nas Unidades de Saúde previamente agendados com as ESF; 

d. Sala de Procedimentos, Curativos, Administração de Medicamentos, Nebulização, retiradas de pontos etc; 

e. Exames Laboratoriais de urgência e emergência; 

9. Não programar nenhum tipo de atividade coletiva que possa formar aglomerações e, nos casos de Campanhas de 

Vacinação, elaborar estratégias para oferecer o insumo de forma fragmentada e agendada; 

10. Manter acessível e de fácil visualização o fluxograma para casos suspeitos de Covid-19 na Atenção Básica;  

11. Atender toda a demanda espontânea de urgência e emergência sem necessidade de comprovação de território e 

facilitar o atendimento apenas com o cartão do SUS ou CPF (atender mesmo sem a apresentação do cartão do 

SUS ou CPF, bastando o servidor lotado na recepção buscar no e-SUS AB com os dados: nome do paciente, nome 

da mãe e data de nascimento);  
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12. As visitas dos Agentes Comunitários de Saúde deverão ser realizadas, principalmente para fornecer informações e 

orientações à população, sobre as ações dos serviços de saúde e prevenção ao Covid-19 e, buscas ativas dos 

sintomáticos respiratórios, que poderão ser realizadas por telefone; 

13. Os Agentes Comunitários de Saúde manterão suas atividades nas UBS, conforme programação já existente. As 

visitas domiciliares a pacientes com síndrome gripal deverão ser EVITADAS, porém monitoradas por telefone e, 

dar atenção especial aos pacientes que são grupo de risco para complicações para a doença, conforme Tabela 2; 

14. Sala de nebulização será mantida em funcionamento em local exclusivo, com a janela aberta, com ventiladores 

e/ou ar condicionados desligados e porta fechada;  

15. Estão autorizadas reuniões técnicas de profissionais e trabalhadores de saúde com as equipes técnicas da 

Secretaria Municipal de Saúde, principalmente quando se tratar de ações voltadas ao enfrentamento do 

coronavírus, até o limite de 20 (vinte) pessoas; 

16. As receitas para medicamentos com a expressão “uso contínuo” terão seu prazo de validade ampliado para mais 

120 dias de tratamento. Medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos, permanecem seguindo 

legislação específica; 

17. Elaborar escala de trabalho dos profissionais médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, auxiliar 

de saúde bucal, auxiliar de farmácia, visando a permanência de pelo menos um profissional de cada uma dessas 

categorias, durante todo o expediente de funcionamento da Unidade de Saúde; 

18. O número de pacientes atendidos por profissional será até o limite da carga-horária do servidor; 

19. Manter acessível e de fácil visualização o fluxograma para casos suspeitos de Covid-19 na Atenção Básica; 

20. Suspender estágio curricular de todos os cursos de nível médio e superior dentro das Unidades de saúde 

Municipais; 

21. Os motoristas devem usar máscaras cirúrgicas durante os trajetos com qualquer paciente e andar 

preferencialmente com os vidros do carro abertos. Devem também adotar medidas de limpeza e desinfecção, 

com álcool a 70% dos veículos utilizados no transporte de paciente; 

22. A realização da vigilância dos sintomáticos respiratórios e casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, sem 

gravidade, serão feitos a cada 48h, por meio de contato telefônico ou visita domiciliar, caso o paciente necessitar 

de exame físico, adotando medidas de precaução com utilização correta dos EPIs, até cessar os sintomas; 

23. Orientação à população, alinhado as normativas do Ministério da Saúde, que só procurem a Unidade de Saúde e 

o Hospital local, quando realmente necessário; 

24. A equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica ficará em constante vigilância em todo o território municipal, 

com estratégia de monitoramento de entrada e saída de pessoas no município, fornecendo orientações aos 

viajantes e notificando isolamentos domiciliares, caso necessários, por um período de 14 (quatorze) dias; 

25. Todas as atividades das ESF relacionadas ao alcance de metas de cadastramento e de desempenho estão 

suspensas enquanto durar o Plano de Contingência de enfrentamento ao coronavírus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. GRUPOS DE RISCO COM PRIORIDADE PARA AS VISITAS DOS ACS: 

• Doenças Cardiovasculares  

• Doenças respiratórias, DPOC, asma etc  

• Fibrose cística 

• Doenças renais crônicas (Pacientes em hemodiálise) 

• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea  

• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos)  

• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica  (ex.: Síndrome de Down)  

• Diabetes (conforme juízo clínico)  

• Gestantes  
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1. Fornecer máscara cirúrgica na recepção para qualquer paciente com sintoma respiratório - mesmo sem histórico 

de viagem; 

2. Encaminhar imediatamente esse paciente para a sala de atendimento de pacientes com sintomas respiratórios - 

quando indisponível, buscar lugar externo, se condições climáticas permitirem e explicar ao paciente o porquê ele 

está sendo isolado dos demais. O acompanhante, se houver, deve permanecer na sala de espera da Unidade; 

3. Priorizar o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Dentre esses, priorizar o atendimento de 

idosos; 

4. Atender pacientes com sintomas respiratórios em salas arejadas com janela aberta, porta fechada e com ar 

condicionado ou ventilador desligados; 

5. Ao ser confirmado caso suspeito - mediante critérios da Vigilância Epidemiológica 

a. Avaliar nível de gravidade, conforme fluxograma, para definir se o paciente tem indicação de isolamento 

domiciliar ou de encaminhamento para outro nível de atenção; 

b. Fazer contato com a Comissão Municipal de Respostas Rápidas pelo telefone 89 99940-7062, para 

discussão e notificação do caso, bem como para orientações adicionais; 

c. Caberá ao médico da Equipe determinar a indicação de coleta de material biológico. Nesses casos entrar 

em contato com a Comissão Municipal de Respostas Rápidas; 

d. O paciente deve utilizar máscara somente quando estiver em contato com outras pessoas que dividem o 

domicílio; 

e. Fornecer atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas, colocando o CID10 B34.9 - Infecção 

Viral não especificada ou U07.1 – Infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV); 

f. Registrar o atendimento no e-SUS AB com o CID B34.9 ou U07.1; 

g. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel (preparação alcoólica) nos cinco 

momentos preconizados pela OMS. 

h. Os momentos preconizados pela OMS são:  

i. Antes do contato com o paciente; 

ii. Antes da realização de procedimento; 

iii. Após risco de exposição a fluidos biológicos; 

iv. Após contato com o paciente e; 

v. Após contato com áreas próximas ao paciente. 

i. Realizar limpeza e desinfecção de equipamentos utilizados para avaliação do paciente; 

j. Realizar limpeza e desinfecção de superfícies com Álcool 70% ou desinfetante padronizado. 

 

  

 

1. Para Médicos, Enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem e profissionais do NASF: 

a. Utilizar máscara cirúrgica, caso o paciente seja caso suspeito ou possua sintomas respiratórios; 

b. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel (preparação alcoólica) nos 

cinco momentos preconizados pela OMS. 

c. O uso da máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que podem gerar aerossol 

(como coleta de material biológico, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre outros), os 

quais geralmente não são realizados por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem em UBS. A 

máscara N95/PFF2 deve ser avaliada quanto à sua integridade, podendo ser reutilizada caso não haja 

Orientações para atendimento de casos suspeitos - conforme critérios atualizados definidos pela Vigilância 

Epidemiológica: 

Orientações aos profissionais no atendimento a pacientes suspeitos / com sintomas respiratórios: 
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sujidade, dobras e umidade. Deve ser acondicionada em envelope de papel e não pode ser dobrada, 

para manter seu efeito protetor. 

d. Evite tocar olhos, nariz e boca; 

e. Evitar contato com distância inferior a 2 metro; 

2. Para Dentistas/Auxiliares de Saúde Bucal: 

a. Higienizar as mãos com água e sabonete ou utilizar álcool em gel nos cinco momentos preconizados 

pela OMS; 

b. Evitar tocar os próprios olhos, nariz e boca; 

c. Não atender pacientes com síndrome gripal (com febre, acompanhada de tosse e/ou dor de garganta 

e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaléia, artralgia, dispnéia conjuntivite, mal estar geral e 

perda do apetite). 

d. Realizar os atendimentos dos casos de urgência utilizando todos os EPIs de uso odontológico; 

e. O uso da máscara N95/PFF2 está indicada nos procedimentos que podem gerar aerossol, em casos de 

urgência. A máscara N95/PFF2 deve ser avaliada quanto à sua integridade, podendo ser reutilizada 

caso não haja sujidade, dobras e umidade. Deve ser acondicionada em envelope de papel e não pode 

ser dobrada, para manter seu efeito protetor. 

3. Para Agentes comunitários de saúde e Agentes de combate a endemias: 

a. Em caso de contato com pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios, utilizar máscara 

cirúrgica; 

b. Evitar contato com distância inferior a 2 metro; 

c. Utilizar luvas de procedimento se tiver contato com itens de uso pessoal dos pacientes. 

d. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica nos cinco momentos 

preconizados pela OMS; 

e. Realizar a visita domiciliar na área peri domiciliar. 

4. Para Administrativos/ Servidores que fazem escuta dos usuários na recepção/Recepcionista/ Acolhimento: 

a. Evitar contato com distância inferior a 2 metros; 

5. Para profissionais de limpeza: 

a. Devem utilizar máscara cirúrgica e luvas de borracha em caso de atendimento de caso suspeito na 

Unidade; 

b. Proceder a limpeza das Unidades de acordo com as orientações do serviço; 

c. Devem proceder higienização de mãos frequente com água e sabonete ou álcool em gel. 

6. Orientações para o isolamento domiciliar dos pacientes: 

a. Orientar que, no período estabelecido, o paciente deve permanecer em casa, de preferência restrito 

a um quarto e com o mínimo contato interpessoal possível, em especial com idosos; 

b. Eleger contato próximo que monitore o paciente, principalmente no caso de idosos; 

c. Escolher quarto bem ventilado e orientar que o paciente fique a maior parte do tempo nesse quarto, 

saindo apenas em casos excepcionais; 

d. Instalar no local uma lixeira com saco de lixo / sacola para descarte de lenços; 

e. Utilizar máscara em locais compartilhados com outras pessoas, como cozinha e sala e, quando sem 

máscara cobrir a boca com lenço ao tossir e espirrar. Também pode-se utilizar parte interna do braço 

para cobrir a boca. Higienizar as mãos com frequência. 

f. Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas; 

g. Utilizar um banheiro isolado, se possível; caso não seja possível, lavar frequentemente o banheiro da 

casa com água sanitária; 

h. Desinfetar as superfícies de alto toque (toque frequente) com álcool 70% ou água sanitária; 

i. Não receber visitas no período nem visitar especialmente idosos; 

j. Sair de casa somente em casos de extrema necessidade e SEMPRE de máscara, não frequentar em 

hipótese alguma, locais com aglomerações como shoppings, igrejas, estádios, etc. 
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k. Aguardar e estar atendo aos resultados de exames. 

l. Os profissionais do NASF, Saúde Bucal, Sistemas de Informação, Coordenações e Direções serão 

remanejados para os esforços do combate à pandemia, como triagem de respiratórios e 

monitoramento telefônico de pacientes isolados, conforme escala a ser construída em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Saúde;  

m. Orientar sinais de alerta para reavaliação, devendo procurar o serviço de saúde mais próximo de sua 

residência ou hospital de referência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 48 horas, até 14 dias após o início 

dos sintomas, preferencialmente por telefone, solicitando consulta presencial se 

necessidade de exame físico. Nesse caso, realizar a visita domiciliar com medidas de 

precaução de contato e EPIs conforme protocolo vigente. 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO POPULACIONAL 

• Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço e descartar no lixo após o uso;  

• Lavar as mãos com água e sabão, ou álcool em gel, após tossir ou espirrar; 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

• Manter os ambientes ventilados; 

• Isolamento respiratório com máscara cirúrgica, se caso suspeito ou contato; 

Os 5 momentos para a HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 

1 Antes de contato com o 

paciente 

QUANDO? Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. 
POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar 
infecções. 

2 Antes da realização de 

procedimento asséptico 

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente antes da realização de 
qualquer procedimento asséptico. 
POR QUÊ? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo 
os microrganismos do próprio paciente. 

3 Após risco de exposição a 

fluidos corporais 

QUANDO? Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a 
fluidos corporais (e após a remoção de luvas). 
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência 
imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.  

4 Após contato com o paciente QUANDO? Higienize as mãos após contato com o paciente, com as 
superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao 
paciente. 
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à 
saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao 
paciente, evitando a transmissão de microrganismos do próprio paciente. 

5 Após contato com as áreas 

próximas ao paciente 

QUANDO? Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras 
superfícies nas proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato 
com o paciente. 
POR QUÊ? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à 
saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao 
paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros 
profissionais ou pacientes. 
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RELAÇÃO DE EPIs – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MEDICAMENTOS, 
SERVIÇOS, RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS GRÁFICOS E DEMAIS INSUMOS 

NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO À COVID-19 

MÁSCARAS N95 

MACACÃO COM CAPUZ IMPERMEÁVEL 

PROTETOR DE BOTAS 

PROTETOR FACIAL (VISEIRAS) 

MÁSCARAS CIRÚRGICAS 

LUVAS DE PROCEDIMENTO 

ÁLCOOL À 70% 

ÁLCOOL GEL À 70% 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO 

AVENTAL IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA DESCARTÁVEL 

TOUCA DESCARTÁVEL 

OXÍMETRO DIGITAL 

TERMÔMETRO CLÍNICO 

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO 

PROPÉS 

SACO BRANCO LEITOSO 

COLETOR DE PÉRFURO-CORTANTE  

TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 

OUTROS EQUIPAMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS 

ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO E INFANTIL 

ESTETOSCÓPIO BIAURICULAR ADULTO E INFANTIL 

MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS 

MÍDIAS DIGITAIS 

SPOTS EDUCATIVOS  

SANITIZAÇÃO DAS RUAS DE LOCAIS DE ALTO FLUXO DE PESSOAS 

CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO PÚBLICO 

LANTERNAS SINALIZADORAS 

COLETES COM FAIXAS REFLETIVAS 
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ATOMIZADOR PULVERIZADOR COSTAL (BOMBA COSTAL) A GASOLINA 42,7 CC 

BANNERS 

MATERIAIS GRÁFICOS 
CAMISETAS 

BONÉS 

COMBUSTÍVEL 

ALIMENTAÇÃO PARA RECURSOS HUMANOS QUE ATUAM NAS BARREIRAS SANITÁRIAS 

PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

RÁDIO COMUNICADOR 

TENDAS MODELO GAZEBO 
CONES DE SINALIZAÇÃO 

TECIDO NÃO TECIDO (TNT) 

ELÁSTICOS 

LINHAS 
GARRAFAS TÉRMICAS 

COPOS, TALHERES, SACOS PARA LIXO DESCARTÁVEIS 

E OUTROS 
SWABS ESTÉRIL DE COLETA NASO E OROFARÍNGEO 

TUBOS PARA CENTRÍFUGSS 

MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS 

CAIXAS PLÁSTICAS DIVERSOS TAMANHOS 
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PACIENTE PROCURA UBS 

SIM  

Colocar a pessoa em uma área separada ou sala específica 
visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida 

com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado 

desligado. É mandatório o uso de máscara cirúrgica. 

CHECK-LIST: 
Seguir formulário ACS. 

Questionar sobre queixas de síndrome respiratória. 
Sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, 

desconforto ou esforço respiratório) com ou sem febre. 

NÃO 

Acesso conforme fluxo normal da unidade 

   

CHECK-LIST: 
1. Seguir formulário do técnica(o) de enfermagem. 

2. Atentar nos sintomas respiratórios graves ou outro 

CHECK-LIST: 

1. Seguir formulário do enfermeira (o). 

2. Notificar imediatamente via formulário pelo Formsus2. 

sinal   e   sintoma   preocupante,   nesse caso,  acione   

imediatamente    enfermeiro    e/ou  médica(o).   Caso 3. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios 

contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e graves  ou  outro  sinal  e  sintoma  preocupante, acione 

CHECK-LIST: 

1. Seguir formulário médica (o). 
2.Classificação de gravidade 
3. Verificar comorbidades que 

contraindicam manejo na APS 

(ver protocolo clínico na APS). 
direcione para o atendimento do enfermeira(o). imediatamente o médica(o). Caso contrário, mantenha 

a  pessoa  com  máscara  cirúrgica  e  direcione  para o 

                                                                                                       atendimento do médica(o). 

 
CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

 
Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação 
<95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração 

do estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico). 
 

Comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica 

descompensada, doenças respiratórias crônicas descompensada, doenças 
renais, imunossuprimidos, doença cromossômicas, entre outros – consultar 

protocolo clínico. 
 L  

Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas 
presencial ou, preferencialmente, por telefone de acordo com necessidade clínica.  Se  
familiares  desenvolverem  sintomas,  orientá-los a procurar atendimento. Se possível, já 
munidos de máscaras. Fornecer atestado (se necessário) para paciente e contados 
domiciliares por 14 dias, a contar do início dos sintomas. 

 L  
      APS | ESF 
 
    Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispnéia ou sinais de gravidade).  
 

 

   Ausência de comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar / sinais de gravidade. 

 

 
 

  
   

    

 
   

Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, desconforto respiratório com ou sem febre)? 
 

 

 

FLUXO DO FAST TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

 

 

EQUIPE | composição da equipe fast-track coVId-19 
• AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) 

• ENFERMEIRA(O) 

• MÉDICA(O) 
• AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM 

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver na recepção também pode 

ajudar, assim como outro profissional pode assumir o papel de Primeiro 

Contato, desde que treinado para integrar a equipe de Fast-Track. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estabilização e encaminhamento para centro de referência por 

transporte apropriado. 

ubS como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no 

atendimento: pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto. 

http://bit.ly/notificaCOVID19)
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Formulário Enfermeira(o) 

 

                                     
 

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou 

 

 
     

 
                  

 

 
 

 
    

 
 

    
 

 
    

 
 

     
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

         

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Fonte: Ministério da Saúde.

 

 
  

    
 

   

   
   

   
pressão arterial (PA):   

 

 

 
 

 

http://bit.ly/notificaCOVID19
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Formulário Agente Comunitário de Saúde/ Recepcionista 

 

 

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: ________________________________________________________ 

Data de Nascimento:           ____ Idade:_____________________ 

Sexo:             Tel/cel:  _______________________ 

Endereço:_____________________________________________________ 

CPF: ____________________Cartão Nacional SUS:___________________    

 

Motivo de procura da UBS: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, desconforto respiratório com ou 

sem febre)?   

(  ) SIM ( ) NÃO 

 

 

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica e 

direcione para atendimento do técnico de enfermagem em uma área separada ou sala específica 

visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-

condicionado desligado. 

 

 

 

Formulário Técnico(a) de Enfermagem 
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Formulário Enfermeiro(a) 
 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:________________________________________________________ 

Data de Nascimento: _________________________ 

 

Motivo da consulta:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax):    ____________ _  

freqüência cardíaca (FC): _________________________________________ 

freqüência respiratória (FR): _______________________________________ 

saturação de oximetria (Sat): ________________________________  

pressão arterial (PA): _____________________________________________ 

HGT:_________________________________________________________ 

 

 

Anotar informações em prontuário. 

 

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 

preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa 

com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeiro (a). 
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Nome: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento:_______________________________________________ 

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)?  ( ) 

SIM ( ) NÃO 

Apresenta ou apresentou febre ?  ( ) SIM ( ) NÃO 

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes :   ( ) SIM ( ) NÃO 

Se sim, descreva: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Histórico de viagem para área com transmissão local de COVID-19 nos últimos 14 dias? ( ) SIM ( ) NÃO 

Histórico de contato com pessoa com diagnóstico de COVID-19? 

( ) SIM ( ) NÃO 

CASO SUSPEITO DE SINDROME GRIPAL (COVID-19)? ( ) SIM ( ) NÃO 

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA DE CASO SUSPEITO VIA FORMSUS2 

Avaliação Geral: 

Apresenta outras comorbidades ? ( ) sim ( ) não 

Se sim, descreva:_____________________________________________________  

Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não 

Se sim, descreva:_____________________________________________________ 

Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não 

Se sim, descreva: _____________________________________________________ 

História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não 

Se sim, descreva:__________________________________________________    

Anotar informações em prontuário. 

 

Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, 

acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione 

para o atendimento do médico(a). Notificar imediatamente casos suspeitos via FormSUS2. 

 

 

 

 

 

 

Formulário Médico(a) 

 

 
IDENTIFICAÇÃO 
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Nome:________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ____________________________________________  

Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre e história de viagem para 
área com transmissão local de COVID-19 ou contato com pessoa diagnosticada com COVID-19). 
Avaliar outros sinais 
e sintomas, diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, etc. 
 
Classificação de gravidade 
 
 
 
 
CASO GRAVE - ESTABILIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA 
 
CASO LEVE – avaliar comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (ver protocolo clínico). 
Se possível acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, 
prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações, etc.), orientações 
isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme necessidade clínica) ou 
por telefone. 
 
Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar (CID 10: J11 (Síndrome 
Gripal) ou U07.1 (COVID-19) se necessário). 
 
Anotar informações no prontuário. 
 
Observação: Caso a pessoa apresente sinais ou sintomas de gravidade ou comorbidades que 
contraindiquem o isolamento domiciliar, entrar em contato com seu centro de referência para 
promover hospitalização. Fornecer atestado quando necessário comprovar ausência (trabalho, 
escola) e assim propiciar o isolamento domiciliar. Orientar familiares 
a buscar atendimento ao início de sintomas nos mesmos. Para mais informações, consultar Protocolo 
de Manejo Clínico. 
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