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OFICINA 3  

AÇÕES E ATIVIDADES  ÀS 

CONDIÇÕES CRÔNICAS NA 
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Resposta: RAS COVID-19 

“O enfrentamento da pandemia 
convoca inicialmente a RAS de 
Urgência e Emergência, incluindo 
as ações de prevenção 
(distanciamento social, 
higienização), 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, de 
apoio e laboratorial e terapêutico 
necessários.” 

“Mas, essa linha de frente aponta 
para outras necessidades, entre elas 
o cuidado de usuários com 
condições crônicas de saúde, o que 
requer um redesenho dos fluxos e 
modalidades de atendimento que, de 
um lado, respeite as exigências de 
distanciamento social e, de outro, 
garanta a continuidade de todos os 
cuidados necessários para a 
estabilização clínica desses 
usuários.” 

“A organização da Rede de Atenção à Saúde, integrando 
os diversos pontos de atenção de um território micro e 
macrorregional de saúde, é urgente nesse momento.” 

+ 



AS CONDIÇÕES CRÔNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Condições Crônicas vão muito além das doenças crônicas como 

(DIA, doença cardiovascular, câncer, DRC etc.), ao envolverem 

doenças infecciosas persistentes (hanseníase, tuberculose, HIV/aids, 

hepatites virais etc.), as condições ligadas à maternidade, as 

condições ligadas à manutenção da saúde por ciclos de vida; os 

distúrbios mentais de longo prazo; as deficiências físicas e 

estruturais contínuas (amputações, cegueiras, deficiências motoras 

persistentes etc.). 

FONTE: Mendes EV. As redes de atenção à saúde. Brasília, OPAS, 2011 

 



CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando o risco aumentado para os usuários com condições 

crônicas, é importante adotar medidas que reduzam a presença 

desnecessária desses usuários no serviço de saúde. Os atendimentos 

individuais devem ser programados conforme estratificação de risco e 

avaliação da condição clínica. 

 

 

 

 

 

Deve-se evitar agendamento de retornos presenciais na unidade para 

usuários com condição crônica controlada e realizar o 

atendimento/monitoramento por meio do Teleatendimento. 

 



86 milhões de adultos brasileiros estão 
no grupo de risco para COVID-19 

hipertensão arterial diabetes 

doenças 
cardiovasculares 

gestação 

criança 
idoso 

tuberculose 

câncer 

transtorno 
mental Fonte: Adults at high-risk of severe coronavirus disease-

2019 (Covid-19) in Brazil | Revista de Saúde Pública | 
Maio/2020 
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Sr. João de 78 anos, reside com sua esposa D. Josefa de 70 anos, suas filhas Raquel 22 anos, 

Ana Rosa de 26 anos, e o neto Pedro de 1 ano e 6 meses no município de Nova Esperança. Ele 

e D. Josefa são HA e DIA, há mais de 30 anos. Antes da pandemias, eram consultados pelo 

médico ou enfermeira e pegavam a medicação na UBS Felicidade. No mês de marco, inicio da 

pandemia, a UBS suspendeu os atendimento dos usuários com condições crônicas e as 

medicações passaram a ser entregues no domicilio pelos ACS. Um certo dia, Sr. João acordou 

com uma dor no peito, procurou um UPA e foi diagnosticado como Infarto. Diante dessa 

situação, o medico e a enfermeira e demais profissionais da equipe se reuniram para discutir a 

situação de Sr. João que poderia acontecer com outros usuários com CC. Decidiram elaborar 

um instrumento de registro coletivo para o monitoramento dos usuários com CC, esse 

instrumento seria preenchido pelo ACS, iniciando com os de alto e muito alto risco, médio e 

baixo risco. Os de alto e muito alto risco serreiam acompanhados pelo médico ou enfermeiro por 

meio do Teleatendimento e na necessidade de atendimento presencial agendar consulta com 

hora marcada na unidade, porem os idoso as consultas presenciais seriam no realizadas no 

domicilio, por serem grupos de risco para Coronavírus. No acompanhamento do Sr. João, 

identificou-se a necessidade de compartilhar o cuidado com o cardiologista da Policlínica do 

Município, por ele ser de alto risco, sendo impossível, pois a mesma encontra-se fechada, desde 

o inicio da pandemia. Ficaram muito preocupados do quadro agudizar. Disponibilizado o numero 

de Telefone da UBS para qualquer intercorrência ou dúvidas. 



 

 

Ana Rosa, 26 anos, mãe solteira, encontra-se no 4º mês gestação, gravidez indesejada e é 

diabética. O pré-natal estava sendo realizado na UBS Felicidade e no Centro de 

Referencia para gestação de Alto Risco no município. No mês de março, inicio da 

pandemia, o atendimento do pré-natal na UBS foi suspenso, retornando no mês de maio. 

Em maio, Ana Rosa continuou o pré-natal na UBS. A glicemia encontra-se alterada, 

havendo necessitam de compartilhar o cuidado com Centro de Referência para Alto 

Risco, mas está fechado, desde o inicio da pandemia.  Precisando realizar uma 

ultrassonografia, porem os exames de imagem foram, também, suspensos. As vacinas 

estão em dia, a sala de imunização funcionado normalmente. O médico e a enfermeira 

estão preocupados que ela venha a ter complicações em decorrência da diabetes e 

precisar procurar atendimento de urgência na Maternidade.  

 

O neto Pedro é de baixo risco, vacina em dia e o peso ideal para a idade. A puericultura 

está sendo realizada por meio do Teleatendimento pelos profissionais da equipe, com o 

controle no instrumento de registro coletivo. A consulta presencial está sendo realizada, 

somente, para as crianças de alto e muito alto risco. 

A filha Raquel, 22 anos, está namorando. Preocupada com uma gravidez indesejada, 

como a de sua irmã, ligou para a unidade de saúde para saber como fazer para iniciar o 

uso de anticoncepcional oral. Agendada consulta na UBS, com hora marcada. 

 

 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA CRIANÇA NA APS 

-Realizar ações do 5º dia no domicilio ou agendar UBS; 

 

-Manter coleta da Triagem Neonatal entre 3º e 5º dia; 

 

-Manter as consultas de puericultura para as crianças 

de alto risco  e médio risco com fragilidade familiar;  

 

-Compartilhar com a AAE as crianças de alto risco; 

 

-Acompanhar as crianças de médio e baixo risco por 

telefone (teleatendimento); 

 
 

 

 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA CRIANÇA NA APS 

 

-Reforçar medidas de prevenção e o isolamento social 

(distanciamento social, etiqueta respiratória, uso de 

mascara, isolamento de casos suspeitos e confirmados); 

 

-Manter a vacinação de rotina; 

 

-Higienizar todo material utilizado após o atendimento; 

 

-Disponibilizar telefone da UBS. 

 

 

 



 

 

REGISTRO COLETIVO PARA ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO DAS CRIANÇAS < 2 

ANOS NO DOMICILIO EM TEMPO DE COVID-19 

 

 

 

 

Data de Nascimento          BR: Baixo Risco    MR: Médio Risco   AR: Alto Risco 

*O acompanhamento poderá ser realizado via telefone, WhatsApp ou presencial, quando se fizer necessário 

ATENÇÃO: O registro deve ser iniciado pelas crianças de alto e muito alto risco, médio e baixo risco 

  

ACS: 

ESTRATIFICAÇÃO 

RISCO 

OBS   

MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA NO 

DOMICILIO* 

NOME COMPLETO  DN AR MR BR   JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ   

  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



 

 

 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA GESTANTE 

-Manter as consultas de Pré-natal e puerperal, exames 

laboratoriais e de imagem; 

 

-Agendar consultas por hora marcada e maior intervalo entre as 

consultas; 

 

-Reforçar medidas preventivas e de distanciamento social; 

 

-Gestante com suspeita ou confirmada para COVID-19 e já em 

acompanhamento da infecção viral, reagendar consulta e 

monitorar diariamente por 14 dias; 

 

-Compartilhar com a AAE as gestantes de alto risco; 

 

 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA GESTANTE 

-Gestante confirmada para COVID-19, sugere-se realizar US 

morfológica no 2º trimestre; 

 

-Suspender atividades coletivas; 

 

-Manter amamentação ou ordenhar o leite e ofertar ao neonato; 

 

-Orientar gestante e  família sobre sinais e sintomas leves e de 

gravidade sobre o COVID-19; 

  

-Higienizar todo material utilizado após o atendimento; 

 

- Disponibilizar telefone da UBS 



 

 

REGISTRO COLETIVO PARA MONITORAMENTO DA GESTANTE NO DOMICILIO EM TEMPO 

DE COVID-19 

 

 

 

 

AR: Alto Risco           RH: Risco Habitual 

*O monitoramento poderá ser realizado via telefone, WhatsApp ou presencial, quando se fizer necessário 

ATENÇÃO: Iniciar o registro com as gestantes de alto e muito alto risco depois as de risco habitual 

 

  

ACS: 

ESTRATIFICAÇÃO 

RISCO 

OBS   

MONITORAMENTO DA SITUAÇÃO DA GESTANTE NO 

DOMICILIO* 

NOME COMPLETO  AR RH   JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ   

  

      
  
  
  

                

                    

  

      
  

                

                  



 

 
Assegurar o acesso ao aconselhamento e fornecimento de método 

contraceptivo:  

 

 

-Evitar a gestações não planejadas; 

 

-Usuárias de 1ª vez que farão uso de anticoncepcional oral 

atendimento presencial ou por teleatendimento; 

 

-O gerenciamento de dúvidas ou eventos adversos pode ser 

realizado pelo teleatendimento; 

 
                                                                                                                                                 Orientações especificas NT da FEBRASGO  

 

MANEJO CLÍNICO DE ANTICONCEPÇÃO DURANTE PANDEMIA 



 

 
 

-Assegurar o fornecimento dos anticoncepcionais, se possível 

disponibilizar para mais de um mês; 

 

-Assegurar o fornecimento de preservativo; 

 

-DIU e laqueadura tubária, postergar durante a pandemia; 

 

-Mulheres que utilizam dispositivos intrauterinos (DIU), de cobre ou 

hormonal, que necessitam de troca por final do prazo de vencimento 

orientar que a eficácia pode se manter por mais 1 a 2 anos.  

 

 

OBS: Atentar para sinais de Violência Domestica (Disque 100 e/ou 180) 

 

MANEJO CLÍNICO DE ANTICONCEPÇÃO DURANTE PANDEMIA 



 

 

 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE BUCAL 

-Suspender atendimentos eletivo, mantendo-se o atendimento das urgências 

odontológicas; 

 

-Procedimentos que gerem aerossóis usar mascara N95 ou  

PFF2; 

 

-Intervalo de 1 hora entre os atendimentos, para realizar adequada 

descontaminação do ambiente; 

 

-Postergar a realização de atividades coletivas;  

 

-Usuários que apresentarem sintomas de infecção respiratória só deverão 

ser atendidos se houver alguma EMERGÊNCIA, utilizando todos os EPI e 

redobrando os cuidados com a biossegurança;  



 

 -Fornecer bochechos com Peróxido de Hidrogênio a 1% antes  de cada 

atendimento (Covid-19 é vulnerável à oxidação) são recomendados para 

reduzir a carga salivar; 

 

-Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO)  

deverão atender da mesma forma que as UBS; 

 

 

-Os profissionais de saúde bucal, como corresponsáveis  

pelo cuidado da população e integrantes das equipes multiprofissionais, 

deverão compor a equipe que realizará as ações do FAST-TRACK COVID-

19 e monitoramento das condições crônicas.                       

                                                                                        (Anexo 11, 12 e 19 PlanificaSUS) 

 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE BUCAL 

 

 

 

 

- 



 

 
AÇÕES E ATIVIDADES DE SAUDE MENTAL 

-Garantir prescrição de medicamentos e atender casos de 

U&E; 

 

-Realizar atendimento presencial com hora marcada, 

quando for  necessário;  

 

- Realizar visita domiciliar para os casos graves com risco de 

agudização; 

 

-Encaminhar ao CAPS usuário de alto risco de agudização 

mediante contato prévio e monitorar; 

 

-Encaminhar para a referência casos de U&E com risco ao 

paciente e familiares; 

 



 

 
AÇÕES E ATIVIDADES DE SAUDE MENTAL 

-Monitorar os casos com maior risco de agudização  por meio de telefone 

ou WhatsApp e registrar no prontuário; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pacientes com SG acompanhados no CAPS, orientar a permanecer em 

sua residência; o CAPS irá notificar a equipe de APS, e o monitoramento 

será por telefone pelo CAPS e APS. 

 

 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA PESSOA IDOSA 

-Orientar os idosos quanto as  medidas protetivas; 

 

- Vacinar 100% dos idosos do território contra H1N1; 

 

-Monitorar domicílios onde residem idosos frágeis pelos ACS, 

ligação telefônica ou equipe de enfermagem; 

 

-Disponibilizar telefone da UBS; 

 

-Uso de medicação para sintomas como febre e mialgia 

(paracetamol ou dipirona) e alerta aos sinais de complicações, 

como confusão mental, delirium, prostração, perda do apetite e 

dispneia; 

 

-Manter atendimento aos idosos de alto risco no domicilio; 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA PESSOA IDOSA 

 

- Evitar dietas restritivas (exceção HAS, DM, etc) estimular o 

aporte de líquidos; 

 

-Estimular mobilidade no domicilio, para evitar a perda da 

massa muscular; 

 

-Prorrogar o prazo das receitas de uso continuo até 90 dias; 

 

-Entregar medicação no domicilio ou a um familiar não idoso; 

 

-Visitar ILPI e orientar medidas protetivas; 

 

 



 

 
 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA PESSOA IDOSA 

-Acompanhar/monitorar idoso com caso leve de COVID-19 por 

telefone ou VD, 24/24 horas, por 14 dias do inicio dos sintomas. 

 



 

 

REGISTRO COLETIVO PARA ACOMPANHAMENTO DOS IDOSOS EM TEMPO DE COVID-19 

 

 

  

ACS: 
DOENÇA OU 

FATOR DE 

RISCO 

Ex: HA, DIA, 

DISLIPIDEMIA 

OUTROS 

ESTRATIFICAÇÃO 

RISCO/ 

SITUAÇÃO 

CLINICA DO 

USUÁRIO 

  

MONITORAMENTO DOS IDOSOS NO DOMICILIO * 

NOME COMPLETO   AR/MAR MR/BR JUN JUL AGS SET OUT NOV DEZ OBSERVAÇÃO 

                        

                        

                        

HA: Hipertensão Arterial    DIA: Diabetes             AR/MAR: Alto Risco/Muito Alto Risco         MR/BR: Médio e Baixo Risco 

*O acompanhamento poderá ser realizado via telefone, WhatsApp ou presencial, quando se fizer necessário 

ATENÇÃO: Iniciar o registro os idosos de alto e muito alto risco depois os de risco médio e baixo risco 



 

 

 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA PESSOA COM 

HIPERTENSÃO E  DIABETES 

-Manter atendimento para os eventos agudos; 

 

-Manter atendimento aos HA e DM de alto e muito alto risco, 

preferencialmente, no domicilio e compartilhar o 

atendimento com a AAE; 

 

-Acompanhar e manejar os de alto e muito alto risco, 

quando da alta hospitalar; 

 

-Acompanhar/Monitorar de forma qualificada os de baixo e 

médio risco por telefone; 

 

-Disponibilizar telefone da UBS; 

 

 



 

 

 AÇÕES E ATIVIDADES  À SAUDE DA PESSOA COM 

HIPERTENSÃO E  DIABETES 

-Entregar no domicilio as medicações, fita teste de glicemia 

capilar e orientar uso; 

 

-Envolver a equipe (eSF, eSB e NASF), nas demandas 

multiprofissionais; 

 

-Contactar na véspera usuários de consulta agendada, sobre 

sinais e sintomas de SG; 

 

-Utilizar EPI’s apropriado para o atendimento; 

 

-Higienizar todo material utilizado após o atendimento; 

 

Acompanhar/monitorar HA e DIA com caso leve de COVID-19 por 

telefone ou VD, 24/24 horas, por 14 dias do inicio dos sintomas. 

 

 



 

 

 AÇÕES E ATIVIDADES  PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

-Garantir acesso aos serviços de saúde; 

 

-Notificar casos atendidos de SG; 

 

-Utilizar linguagem de fácil compreensão; 

 

-Sensibilizar o não compartilhamento de copos, talheres, 

cigarros e outros itens; 

 

-Manter disponíveis informativos visuais de higienização; 

 

-Verificar existência de abrigos no território e orientar 

medidas protetivas. 



 

 

 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

-Manter em funcionamento os Ambulatórios da Atenção Especializada; 

 

-Disponibilizar Guia para uniformização da atenção especializada; 

 

-Responsabilizar-se pela atenção ao usuário de alto e muito risco até a 

estabilização; 

 

-Apoiar as equipes no manejo aos portadores de condições crônicas de alto 

e muito risco na APS (matriciamento); 

 

-Elaborar e manter disponíveis normas e rotinas para atendimento durante a 

Pandemia; 

 



 

 

 ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

-Orientar uso racional de EPI’s 

 

-Uso de Protocolos e Diretrizes Clinicas; 

  

-Instituir uma pré-recepção na entrada do centro para identificação de 

usuários com SG; 

 

-Contactar previamente usuários com consulta agendada, para verificar 

existência de sinais e sintomas de SG; 

 

 



 

 

 FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NO AAE 



 

 

 MANEJO CLINICO NO AAE  

ATENDIMENTO PRESENCIAL: alto e muito alto risco 

 

Doença cardiovascular (Sociedade Brasileira de Cardiologia) 
-   Hipertensão arterial ≥ PA 180 x 100 mmHg 

 

-   Sintomas que possa sugerir Síndrome Isquêmica Aguda ou Emergência Cardiovasculares 

 

- Insuficiência Cardíaca  

 

- Arritmia Cardíaca 

 

- Uso de Anticoagulantes 

 

- Procedimentos Invasivos 

 

- Portadores de Marcapasso 

 

 

 



 

 

 MANEJO CLINICO NO AAE  

ATENDIMENTO PRESENCIAL: alto e muito alto risco 

 

Diabetes Mellitus (Sociedade Brasileira de Diabetes) 

 

Gestantes (Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia) 

 

Crianças (Sociedade Brasileira de Pediatria) 

 

Doença Renal Crônica (Sociedade Brasileira de Nefrologia) 

 



PLANO DE AÇÃO 

DATA:  

Ação 

  

Responsáveis Quem Participa Prazo Observações 

Mapear os Ambulatórios da Atenção 

Especializada (policlínica e outros) que 

atendem a demanda do território. 

Coordenador da APS 

 

Realizar registro coletivo dos grupos 

prioritários: Criança, gestantes, 

hipertensos, diabético, idosos. 

Coordenador da APS Tutor/Lider 

ACS 

enfermeiro 

Monitorar os grupos prioritários: Criança, 

gestantes, hipertensos, diabético e idosos 

Coordenador da APS 

Tutor/Líder 

Tutor/Lider, 

Médico 

Enfermeiro, aux enfermagem, 

cirurgião dentista, ASB ou TSB, 

profissionais do NASF 

Realizar atendimento presencial por hora 

marcada aos grupos de alto e muito alto 

risco 

Coordenador da APS 

e AAE 

Médico 

Enfermeiro 

Profissionais do NASF 

Manter as ações de Planejamento Familiar Coordenador da APS Médico 

Enfermeiro 



PLANO DE AÇÃO 

DATA:  

Ação 

  

Responsáveis Quem Participa Prazo Observações 

Atentar para sinais de Violência 

domestica (Disque 100 e/ou 180) 

Todos os profissionais População 



 
 
 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! 


