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Pandemia de COVID-19 

“Atravessamos uma crise sem precedentes na 

história do SUS. Como se não bastasse tantos 

desafios enfrentados, agora com a pandemia do 

Covid-19, temos que dar conta dessa situação 

aguda e grave. O atendimento da população 

acometida por essa terrível doença, sobrecarrega 

ainda mais e de forma abrupta, o sistema de 

saúde. O momento exige tranquilidade, 

planejamento, solidariedade e colaboração.“  



Atenção à COVID-19  

A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-
CoV-2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções 
assintomáticas a quadros graves.  
 
O vírus tem alta transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória 
aguda que varia de casos leves – cerca de 80% (atendimento na APS) e 
20% de casos graves, sendo que 15% vão precisar de internação 
hospitalar e 5% demandarão leitos de UTI.  
 
É urgente, portanto, uma organização em Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), integrando os diversos pontos de atenção, além de capacitação  de 
profissionais de saúde que atuam na linha de frente.   



 

 

Atenção à COVID-19 

Transmissão – pessoa-pessoa, através da via respiratória, por 
secreções produzidas durante episódios de tosse, espirros e 
coriza, semelhante à transmissão do vírus da influenza.  
 
A maior transmissibilidade acontece com o aparecimento dos 
primeiros sintomas, em média 7º dia. Pode acontecer 03 dias 
antes do aparecimento sintomas. 
 
Não há vacina ou tratamento especifico para infecções 
causadas por coronavírus humano.  



 

 

Atenção à COVID-19 
Diagnóstico  
Casos Suspeitos 
 Síndrome Gripal - indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 

febre, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade 
respiratória.  

Crianças: considera-se também obstrução nasal. 
Idosos: febre pode estar ausente, síncope, confusão mental, sonolência 
excessiva, irritabilidade e inapetência.  
 
 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): SG que apresenta: 

dispneia/desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou 
saturação de O2 < 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou 
rosto.  

Crianças: observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência.  



 

 

Atenção à COVID-19 
Casos Confirmados COVID-19 

Critério Laboratorial 
- RT-PCR -  até o 7º dia do inicio sintomas (ideal 3º e 6º dia).  
- Teste Rápido: partir do 8º dia dos sintomas (ideal 10º e 12º 

dia). 
 
Critério Clínico-epidemiológico: pessoa com SG e histórico de 
contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 
aparecimento dos sintomas, com caso confirmado 
laboratorialmente para COVID-19 e não foi possível realizar o 
exame.  



 

 
Atenção à COVID-19 

Notificação: 
 
Imediata de caso de Síndrome Gripal, via plataforma do e-SUS VE 
(https://notifica.saude.gov.br).  
 
Casos notificados de SG, que posteriormente apresentem resultado 
positivo para COVID-19, devem ser notificados agora como confirmados. 
 
CID-10 J11 - para SG inespecífica. CID-10 U07.1  Infecção pelo novo 
Coronavírus (COVID-19) ou  B34.2 - Infecção por coronavírus de 
localização não especificada e o CID-10 Z20.9 contatos domiciliares. 



 

 

Atenção à COVID-19 
Grupo de risco de desenvolver síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) 
pela Covid-19 
Idoso:  
 Frágeis com dependência funcional;  
  Comorbidades múltiplas (presença de duas ou mais doenças);         
 Com uma condição crônica;       
 Vivem em instituições de longa permanência (ILPIs); 
 
Gestantes e puérperas         
  Não há evidências de risco aumentado na gestação e no puerpério. Porém, 

devido aos altos índices de complicações, incluindo mortalidade, em mulheres no 
ciclo gravídico-puerperal com IR, sejam elas causadas por outros coronavírus ou 
pelo vírus da influenza H1N1, é sensata a preocupação em relação a infecção pelo 
SARS-CoV-2 nesta população. 



 

 

Atenção à COVID-19 

 

 Tabagistas e ou com histórico de tabagismo;  doença mental grave;    

   Doenças cardíacas crônicas descompensadas; doenças cardíacas congênitas; 

diabetes;        

 crianças < 5 anos (> de hospitalização é < 2 anos, especialmente < 6 meses);  crianças 

prematuras;  DRC em estágio avançado; pessoas em diálise;       

  DPC ou asma moderada a grave; doenças hematológicas (incluindo anemia 

falciforme); obesidade grave IMC >40;  

 Pessoas imunocomprometidas, tratamento contra o câncer, transplante de medula 

óssea ou órgão, deficiências imunológicas, HIV ou AIDS mal controlado e outros. 

Outros fatores de risco ou condições crônicas, independentemente da idade 



 

 

Atenção à COVID-19 

Medidas de Prevenção – evitar exposição ao vírus      

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou álcool em gel a 70%; 

 Evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não lavadas;  

 Evitar contato próximo com as pessoas (distanciamento social);  

  Praticar etiqueta respiratória,  

 Procurar atendimento precocemente se tiver febre, tosse e dificuldade em respirar; 

 Uso de máscaras de tecido, um método de barreira importante; 

 O uso de máscara cirúrgica está recomendado para profissionais da área da saúde e a 

máscara N95/PFF2 quando for realizar procedimentos que produzem aerossóis; 



 

 

Atenção à COVID-19 
Medidas de Prevenção    

Isolamento - tem como objetivo separar pessoas com suspeita da COVID-19 das 

pessoas saudáveis. 

Isolamento domiciliar - pessoas com diagnóstico SG deverão realizar 

isolamento domiciliar por 14 dias a partir do inicio dos sintomas, fornecimento 

de atestado médico e também para os contatos domiciliares.  

Medidas de distanciamento social – visam reduzir a velocidade da transmissão do 

vírus. 

 Ampliado, Seletivo ou Bloqueio Total (lockdown). 



 

 

Atenção à COVID-19 

Atendimento presencial e telemedicina 

1- Atendimento Presencial - Reservado para os casos em que o risco clinico 
se sobrepõe ao risco de contágio do usuário (ex: gestantes, HA, DM alto 
risco). 
 
Atendimento presencial na AAE em outro município - organizar transporte, 
mantendo distanciamento entre os usuários e providenciar álcool gel e 
máscaras. Caso o usuário ou acompanhante apresente sinais e sintomas 
respiratórios os mesmos, não serão conduzidos AA e serão orientados, a 
buscar atendimento na sua UBS de origem.  
 



 

 

Atenção à COVID-19 

Atendimento presencial e teleatendimento 
  2 - Teleatendimento (Portaria GM nº 467, de 20 de Março de 2020 e Resoluções conselho 
classe): atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consulta, monitoramento e 
diagnóstico. 
Registro no Prontuário: data, hora, dados clínicos, etc. (e ver fluxograma, anexo 2) 
Registro no e-SUS: CDS código 6 “outros”  
                                  PEC: registro tardio do e-SUS 
Consultório Virtual de SF (https://egestorab.saúde.gov.br) 
TelesaudeRS - Profissionais (0800 644 6543) 
TeleSUS - para população (aplicativo, chat, whatsApp, 136) 
(MS. Protocolo de Manejo Clinico do Coronavirurs na APS, 2020, pg7 ) 
Teleatendimento psicológico para profissionais da saúde – TELEPSI  (canal Telessaúde 
de atendimento, pelo nº 0800 644 6543) 

https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/
https://egestorab.saúde.gov.br/


 

 

Atenção à COVID-19 

 As Redes de Atenção à Saúde no enfrentamento da pandemia  
 

 A organização das RAS, integrando os diversos pontos de atenção de um 
território micro e macrorregional de saúde é urgente nesse momento. A 
pandemia convoca inicialmente a RAS de urgência e emergência, incluindo as 
ações de prevenção, o atendimento da SG nas unidades de APS e o fluxo de 
assistência à SRAG até a internação em leitos de UTI,  com todos os recursos 
logísticos (transporte, regulação), de apoio laboratorial e terapêutico. 

 
 Continuidade do cuidado de usuários com condições crônicas, um redesenho 

dos fluxos e modalidades de atendimento (presencial e a distancia). 

 



 

 

Atenção à COVID-19 

 As Redes de Atenção à Saúde no enfrentamento da pandemia  
 

 Recomenda-se manter o atendimento da UBS, solicitando aos usuários 
que só se dirijam a unidade, em caso de necessidade e, se possível, após 
terem sido orientados pelos profissionais de saúde por telefone. 

 
 Implantar “Central de Atendimento” do coronavírus que ofereça 

orientação aos pacientes que procuram, e estabeleça articulação com as 
UBS de referência para monitoramento dos casos identificados. 
 

 Competência dos pontos de atenção: domicílio, UBS, AAE, UPA/PS, 
maternidade, hospital sem e com UTI. (verificar o Plano de Contingência) 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adstrita ao 

longo do tempo, no que se refere ao enfrentamento da COVID-19 
conforme Protocolo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020);  

 
 Participar na elaborar e atualização do Plano de Contingência 

Municipal para COVID-19, com definição de fluxos assistenciais na RAS, 
para garantir a integralidade do cuidado da SRAG e definição do 
transporte apropriado para encaminhamento dos casos graves. 

 
 Ampliar o horário de atendimento das UBS para situações de Síndrome 

Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);  
         (PORTARIA GM Nº 430, DE 19 DE MARÇO DE 2020). Horário estendido 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
  Garantir Educação Permanente em Saúde no cotidiano das equipes, por 

meio de reuniões, fóruns, videoconferência, contato telefônico ou 
WhatsApp;   

  
 Elaborar e manter disponíveis as normas e rotinas dos procedimentos 

adotados na prestação de serviços de atenção à saúde de pacientes 
suspeitos e confirmados de infecção pelo novo Coronavírus na APS 
(protocolos, POP’s) 
 

  Instituir o Fast-Track (Fluxo Rápido) como 1º passo da cascata de 
atendimento na APS (pag. 32 a 38 Protocolo, MS) 
 

 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

  Estabelecer manejo terapêutico de casos leves;  
 

 Seguir critérios para prescrição de Oseltamivir, conforme manejo 
clinico do MS; (pag. 18 protocolo MS) 

 
  Definir nas UBS, local mais apropriado para os atendimentos de SG e 

SRAG; 
 
 Estabelecer fluxograma de acompanhamento e monitoramento 

domiciliar dos casos leves com indicação de isolamento;  
 

 Ampliar a cobertura vacinal do H1N1 da população de acordo com os 
grupos prioritários e calendário definido pelo MS; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 Estabelecer Recomendações e Manejo em Grupos Especiais (Crianças, 

Gestantes, Puérperas e Idosos);  
 
 Garantia EPI aos profissionais de saúde envolvidos no atendimento, 

pacientes e cuidadores; 
 
 Orientar as equipes para o uso racional dos insumos diagnósticos e EPI, 

tendo em vista que toda a Rede de Atenção está sob pressão pelas 
demandas oriundas do enfrentamento do novo coronavírus.  



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA 
CASO SUSPEITOS DE SG E SRAG  

Garantir a cobertura vacinal do H1N1 em 100% dos idosos da área adscrita 
as equipes; 

 
 Organizar o processo de trabalho das equipes para garantir que os casos 

da SG e SRAG pelo novo Coronavírus tenham prioridade no atendimento;   
   
Organizar o fluxo de atendimento aos pacientes suspeitos de SG ou SRAG, 

conforme protocolo do MS;  
 
Sinalizar a entrada da unidade, apontando para o fluxo de atendimento 

destes pacientes, com marcador no piso (faixa) para manter distância 
mínima de 1,5 metro de outros usuários e dos profissionais;  



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CASO 
SUSPEITOS DE SG E SRAG  

Pré-recepção: recepcionista/ACS/ASB/TSB: atender os pacientes, e aqueles com 
sintomas compatíveis com SG ou SRAG, fornecer e orientar uso adequado de 
máscara cirúrgica, orientar higienização das mãos; 

 
   Encaminhar para sala definida aos atendimentos dos casos suspeitos. A sala 

deve ser mantida com porta fechada, janelas abertas e não utilização de ar 
condicionado;  

 
Aplicar o Fast Track (fluxo rápido) de recepção/ACS, conforme Protocolo MS;  
 
  Sala de atendimento dos casos suspeitos: Auxiliar ou Técnico de enfermagem 

(usar EPI) e aplicar Fast Track (fluxo rápido). Na presença de sinais de gravidade, 
comunicar imediatamente ao enfermeiro e/ou médico; (Pag. 28, protocolo MS) 

 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CASO 
SUSPEITOS DE SG E SRAG  

 Atendimento do enfermeiro: verificar sinais e sintomas de SG ou SRAG, 
existência de comorbidades, medicamentos em uso, alergia a 
medicamentos e realizar notificação compulsória; (Pag. 30, protocolo MS) 
 

 Atendimento do médico: classificar a gravidade da SG.   
 

 Casos leves, prescrever medicação necessária (antitérmico, analgésico e 

Oseltamivir (Tamiflur), se grupo de risco) e liberar para isolamento 
domiciliar reforçando as medidas de precaução: higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e atentar para sinais de gravidade;  
 

 Disponibilizar telefone da UBS e realizar monitoramento de 24/24hs para os 
grupos de risco e de 48/48hs para os demais casos; 

 



 

 

AÇÕES E ATIVIDADES NA UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PARA CASO 
SUSPEITOS DE SG E SRAG  

 Casos atendidos na UBS com sinais de gravidade - prestar os primeiros 
atendimentos e encaminhar à Referência dos casos graves,  em transporte 
adequado; 

 
 Após cada atendimento, garantir ventilação e realizar higienização 

ambiental adequada (superfícies e equipamentos);  
 
  Orientar a Comunidade a respeito das principais medidas de prevenção;  
 
 Reunião de equipe deve ser realizadas em local aberto e ventilado, 

obedecendo a distância mínima de 1,5 metro entre os participantes;  
 

 



 

 
 

 



 
 
  Informar, fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos suspeitos 

e confirmados para COVID-19; 
 
 A visita domiciliar estará limitada apenas a área peridomiciliar, manter 

distanciamento dos usuários de no mínimo 2 metros e utilizar máscara; 
 
 Priorizar visita aos usuários de risco (60 anos ou mais ou com doenças crônicas  

como DIA, HA, doença cardíaca, DRC, asma, DPOC, doença cardíaca, 
imunossuprimidos, entre outras).  

 
 Nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, sempre utilizar 

máscara cirúrgica e garantir uso de EPI apropriado. 
                                                                          (Anexo 14 PlanificaSUS: (MS. Recomendações ACS, 2020) 

AÇÕES E ATIVIDADES DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE  

A Visita Domiciliar do ACS é uma importante ferramenta: 



 
 

Profissionais da Limpeza das Unidades de Saúde  

Devem utilizar os seguintes EPI:  
 gorro  
 óculos de proteção ou protetor facial;  
 máscara cirúrgica (comum);  
 avental;  
 luvas de borracha de cano longo;  
  botas impermeáveis. 
                                   
- Desinfecção das salas, após cada atendimento 
- Destino adequado do lixo – lixo contaminado e lixo comum 

 
                                  

(Anexo 03 Planificasus; MS. Nota Técnica 04º da Anvisa, 2020) 



 
 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 MEDIDAS PROTETIVAS INDICADAS PARA OS IDOSOS RESIDENTES EM ILPI 

Os idosos residentes em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) são frágeis, 

com níveis variados de dependência, vivendo em ambiente coletivo, com maior risco de 

contaminação e disseminação da doença. 

 

O COVID-19 apresenta letalidade elevada na população idosa e as ILPI devem 

implementar medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao 

máximo que os residentes, seus cuidadores e profissionais sejam infectados pelo vírus e, 

mais significativamente, reduzir a morbi-mortalidade entre os idosos nessas instituições. 

NT 05 Anvisa, março 2020 (anexo 18 PlanificaSUS); 

NT nº 09, COSAPI/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, 2020 (anexo 37 PlanificaSUS) 
 



 
 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 
 

 
 Realizar o levantamento das ILPI, asilos, abrigos, casa dos idosos em cada território 

área; 
 

 Vacinar todos os Idosos contra Influenza com H1N1; 
 
 Orientar os trabalhadores quanto as medidas protetivas:  

 
- Higiene da mãos, (disponibilizar álcool gel a 70% para a higiene das mãos nos 
corredores, recepções, salas de estar,  áreas de lazer, consultórios, refeitórios, quartos 

dos residentes e em outras áreas comuns que existirem na instituição atendendo o 
distanciamento social) 
 

Medidas de prevenção e controle da disseminação do vírus SARS-CoV-2 entre os idosos ILPI 
pelas equipes da APS 



 
 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 
 

 
- Etiqueta da tosse e a higiene respiratória; 
 
- Limpeza e desinfecção das superfícies, utensílios e produtos utilizados pelos 
residentes; 

 
- Visitas - reduzir o número de visitantes (e sem sintomas), a frequência e a duração, com 
estabelecimento de cronograma evitando aglomeração; e contraindicar visita de 
crianças; 
 
- Áreas comuns - reduzir o tempo dos residentes nas áreas comuns da instituição para 
evitar aglomerações; estabelecer escalas para a saída dos idosos dos quartos para as em 
áreas comuns; servir as refeições nos quartos;  
 
  

 

Medidas de prevenção e controle da disseminação do vírus SARS-CoV-2 entre os idosos 
ILPI pelas equipes da APS 



 
 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 
 
 
 
- Residentes com quadro suspeito ou com diagnóstico de covid-19 - Os 
cuidadores/profissionais devem utilizar os seguintes EPI: óculos de proteção ou protetor 
facial, máscara cirúrgica, avental,  luvas de procedimentos não estéril. 
 
- Isolar os casos suspeitos sintomáticos até resultado de exames em local confortável 

e arejado;  
 
- Sinais de agravamento encaminhar ao serviço de U&E 
 
 Realizar monitoramento diário de todos os residentes quanto a sinais e sintomas da 

COVID-19.  
 
 

Medidas de prevenção e controle da disseminação do vírus SARS-CoV-2 entre os 
idosos ILPI pelas equipes da APS 



 
 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 
 
 
 
 
 Capacitar os profissionais, cuidadores e da limpeza quanto ao uso adequado dos 

EPIs e higienização. 
 

 

 Divulgar serviço de TeleSus: 136  
 

Medidas de prevenção e controle da disseminação do vírus SARS-CoV-2 entre os 
idosos ILPI pelas equipes da APS 



PLANO DE AÇÃO 
DATA:  

Ação 
  

Responsáveis Quem 

Participa 

Prazo Observações 

Eleger um profissional de cada unidade para liderar a equipe 

sobre organização da unidade e dos processo de trabalho 

durante a pandemia  

Coordenador da APS 

Realizar leitura dos materiais: Protocolo de Manejo Clínico do 

COVID-19 na APS/MS e o Guia Orientador para o enfrentamento 

da pandemia na RAS e o link com materiais de apoio. 

https://kidopilabs.com.br/planificasus/covid19.php 

Coordenador da APS 

 

Compartilhar o material com os  profissionais da UBS e realizar 

reunião para discussão e esclarecimento de dúvidas; 

Tutor/Líder 

Adquirir telefone para as UBS para monitoramento dos casos 

suspeitos e confirmado do Covid-19 e das Condições Crônicas 

Coordenador da APS 

Elaborar Covidometro da UBS Tutor/Líder Coordenador 



PLANO DE AÇÃO DAS MACRORREGIÃO I, II e III– RONDÔNIA 

DATA:  

Ação 

  

Responsáveis Quem 

Participa 

Prazo Observações 

Capacitação dos profissionais das unidades sobre 

ações do COVID-19. Ex:  EPI, medidas protetivas, 

isolamento domiciliar, manejo terapêutico e outros 

Coordenador da 

APS e 

Líder/tutor 

Capacitação dos profissionais da limpeza sobre  uso 

correto dos EPI, desinfecção das salas e destino 

adequado do lixo 

Líder/tutor 

 

Realizar visita as ILPI e orientar medidas protetivas 

 

Líder/tutor 

 

Acessar site do MS: e-Gestor AB 

(https://egestorab.saude.gov.br) e cadsatar 

municipio (consultório virtual SF) 

 

Coordenador da 

APS 

https://egestorab.saude.gov.br/


 
 
 PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE | Versão 9 
 

 GUIA ORIENTADOR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA REDE DE 
ATENÇÃO À SAÚDE  
 

 ACESSE O LINK: https://kidopilabs.com.br/planificasus/covid19.php 
 

 
 
 
 
 

MATERIAIS RECOMENDADOS PARA LEITURA 



QUAIS SÃO AS MAIORES 
DIFICULDADES NESSE PERÍODO 

DE PANDEMIA? 

OBRIGADA! 


