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DESCRIÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

• Município: UNA  

• Estado: BAHIA 

• Código IBGE: 2932507 

• Tipo de Gestão: Plena da Atenção Básica 

• População do Município: 24.110 habitantes (IBGE/2010) 

• Macrorregião: Sul da Bahia 

• Endereço Prefeitura Municipal de Una: 

Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida n°.14, Prédio 

Administrativo, Centro  CEP. 45.690-000 Una - Bahia 

• Endereço da Secretaria Municipal de Saúde de Una:  

Avenida Getúlio Vargas, nº 44, Centro 

CEP. 45.690-000  Una - Bahia 

  



 
 

1. Introdução 

 

O primeiro caso da pandemia pelo novo coronavírus, SARS-CoV2, foi identificado 

em Wuhan, na China, no dia 31 de dezembro do último ano. Desde então, os casos 

começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo: primeiro pelo continente asiático, 

e depois pelos demais países e continentes. 

Em fevereiro, a transmissão da Covid-19, nome dado à doença causada pelo 

SARS-CoV2, no Irã e na Itália chamaram a atenção pelo crescimento rápido de novos 

casos e mortes. A progressão da transmissão da doença ocasionou, no âmbito 

nacional, a publicação da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que 

declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

No dia 25 de fevereiro, foi identificado o primeiro caso da doença no Brasil, em 

São Paulo, em um paciente que esteve em viagem na Itália. Com isso, o Brasil passou 

a ser o primeiro país da América Latina com caso confirmado desse novo vírus que 

naquele momento já havia causado 2.708 óbitos pelo mundo. 

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu o surto 

da doença como pandemia. Poucos dias depois, foi confirmada a primeira morte no 

Brasil, em São Paulo. Progressivamente, houveram notificações de casos novos em 

outros estados brasileiros. Inicialmente, os casos existentes foram identificados como 

importados. 

Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 454, 

declarando, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do 

coronavírus (covid-19) sendo “premente a necessidade de envidar todos os esforços 

em reduzir a transmissibilidade e oportunizar manejo adequado dos casos leves na 

rede de atenção primária à saúde e dos casos graves na rede de urgência/emergência 

e hospitalar”. (Ministério da Saúde, 2020) 

Nesse contexto, a elaboração do presente Plano de Contingência visa a 

sistematização de ações e elaboração de estratégias para o enfrentamento da 

transmissão do COVID-19 no município de Una, contemplando as ações de 

prevenção bem como a capacidade instalada e o fluxo para atendimento e 

encaminhamento dos casos, além dos serviços de retaguarda (laboratório, Central de 

Regulação, dentre outros). 

 

 

https://pebmed.com.br/category/coronavirus


 
 

2. Caracterização do Município e Perfil Epidemiológico 

 

O município de Una está situado no litoral sul do Estado da Bahia 

(microrregião sul), distancia-se da capital em 548 km e possui uma área geográfica 

de 1.222,49 km2. Encontra-se numa altitude de 40m em relação ao nível do mar e faz 

divisa com os municípios de Ilhéus, Buerarema, São José da Vitória, Arataca, Santa 

Luzia e Canavieiras. Foi fundado em 02 de agosto de 1890 e elevado à categoria de 

cidade no ano de 1939. 

Possui um clima tropical quente e úmido. As chuvas são bem distribuídas ao 

longo do ano, embora ocorra maior índice de precipitação de fevereiro a abril. A 

temperatura média anual da cidade é de 24,7oC. Sua economia é baseada na 

agricultura (predominantemente), pecuária e turismo. 

Conforme o censo IBGE (2010), sua população corresponde a 24.110 

habitantes, apresentando uma densidade demográfica de 20,48 hab/km². Dentre a 

população residente, 9.080 munícipes vivem na zona rural, enquanto que 15.030 

vivem na zona urbana. O município é dividido administrativamente em: Una-Sede, 

Colônia, Comandatuba, Vila Brasil e Pedras de Una. 

No que se refere à estrutura da Atenção Básica, existem 11 unidades de 

saúde, distribuídas em 09 unidades de saúde da família, 01 unidade básica de saúde 

e 01 centro de especialidades. O município possui, ainda, uma equipe do PACS. A 

cobertura da Atenção Básica está estimada em 100%.  

O município dispõe de um hospital de pequeno porte, o Hospital Municipal 

Frei Silvério, que possui 49 leitos para internação, cujo funcionamento é custeado pelo 

município e que presta assistência exclusivamente ao SUS. Nas dependências do 

Hospital Municipal encontra-se instalado o laboratório municipal. 

Apresenta, ainda, em seu território, uma instituição de longa permanência 

para idosos – a Casa de Repouso Frei Silvério. Em virtude do maior risco de 

agravamento do quadro clínico nesse grupo populacional, medidas deverão ser 

adotadas voltadas especificamente aos cuidados a essa clientela. 

Traçar o perfil epidemiológico e prever o comportamento da doença no 

município constitui-se numa tarefa impossível em virtude da inexistência de 

precedentes. Portanto, compete à gestão municipal a adoção de medidas voltadas à 

prevenção, monitoramento dos casos existentes e viabilização de tratamento dos 

casos identificados, utilizando-se dos dispositivos que estiverem ao seu alcance para 

assegurar o controle da transmissão da doença em seu território. 



 
 

 

3. Critérios para Definição de Caso Suspeito de Covid-19 

Situação 1 Viagem ao exterior (qualquer país) nos últimos 14 dias 

+ 

Sintomas gripais 

Situação 2 Contato com paciente suspeito para coronavírus 

+ 

Sintomas gripais 

Situação 3 Contato com paciente confirmado para coronavírus 

+ 

Sintomas gripais 

Situação 4 Viagem a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Pernambuco, Brasília, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

nos últimos 14 dias 

+ 

Sintomas gripais 

Fonte: CIEVS/DIVEP/BA, 19/03/2020. 

“Considera-se pessoa com sintomas respiratórios a apresentação de tosse 

seca, dor de garganta ou dificuldade respiratória, acompanhada ou não de febre, 

desde que seja confirmado por atestado médico.” (Ministério da Saúde, 2020) 

 Segundo orientações da SESAB/CIEVS, repassadas em 21/03/2020, deverão 

ser notificados para COVID-19 e coletar amostras nas seguintes situações: 

1. Pacientes com sinais de gravidade, SRAG ou internados; 

2.  Pacientes sem sinais de gravidade contactantes de caso de COVID-19 

suspeito ou confirmado, ou com histórico de viagem recente a regiões do país 

com transmissão comunitária sustentada; 

3.  Profissionais de saúde com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19; 



 
 

4.  Gestantes com sintomas respiratórios suspeitos de COVID-19; 

5.  Pessoas com febre triados nos Aeroportos, Portos e nas Estradas; 

 

Observação: Pacientes que não se enquadrem nas situações acima não tem 

indicação para coleta de amostras 

 

Classificação de Risco: 

 

 

 



 
 

4. Componentes do Plano de Contingência e suas atribuições 

Atenção primária à saúde (APS) 

A atenção primária à saúde (APS) encontra-se estruturada no município de 

Una da seguinte forma:  

✓ 09 equipes do Programa de Saúde da Família (PSF), assim 

distribuídos: Pedras, Vila Brasil, Colônia I e II, Outeiro (Zona Rural); 

Sucupira, Bairro Novo, Urbis e Marcel Ganem (Zona Urbana). Todas 

as equipes estão em pleno funcionamento. 

✓ 01 Unidade Básica de Saúde (UBS), situada no distrito de 

Comandatuba. 

✓ 01 Centro de Especialidades em Saúde, localizado na sede no 

município. 

✓ 01 Equipe do PACS 

✓ 01 unidade satélite em Lençóis 

 

Todas as 09 USF (Unidades de Saúde da Família), UBS, unidade satélite e 

Centro de Saúde funcionarão como porta de entrada para assistência ao paciente com 

quadro suspeito de COVID-19, devendo estar estruturadas adequadamente e as suas 

equipes capacitadas para atendimento e acompanhamento dos casos. 

Recomenda-se a redução nos atendimentos eletivos, abrindo espaço nas 

agendas dos profissionais para atendimento dos casos suspeitos: 

✓ Acompanhamento do CD: priorizar crianças com desnutrição e doenças 

congênitas, que necessitem de acompanhamento mais frequente. 

✓ Planejamento Familiar: na medida do possível, fornecer métodos 

contraceptivos num quantitativo maior, de modo que o usuário possa ficar sem 

comparecer à unidade por dois ou três meses consecutivos. 

✓ Acompanhamento do Bolsa Família: suspenso, até segunda ordem. 

✓ Acompanhamento do HiperDia: acompanhamento domiciliar e fornecimento da 

medicação no domicílio. 

✓ Coleta de Preventivo: suspensa. Casos especiais serão atendidos no Centro 

de Saúde. 

✓ Teste do Pezinho: Manter coleta. 

✓ Pré-Natal: Manter rotina, tendo o cuidado de agendar com horário definido, a 

ser obedecido pelas gestantes. Não levar acompanhante para as consultas. 

✓ Odontologia: Manter apenas os atendimentos de urgência e emergência. 



 
 

✓ Fisioterapia: suspensão dos atendimentos, até segunda ordem. 

 

ATENÇÃO: Em todos os atendimentos deve-se observar o distanciamento 

mínimo entre pacientes (1-2 metros), evitando aglomerações. 

Os pacientes idosos, portadores de doenças crônicas, Gestantes e lactantes 

terão prioridade nos atendimentos. 

As medidas de biossegurança deverão ser adotadas nos atendimentos de todos 

os serviços de saúde, incluindo o Programa Melhor em Casa e CAPS. 

Os atendimentos do Melhor em Casa e CAPS serão mantidos. 

Quanto aos atendimentos na Central de Regulação, a marcação de exames 

permanecerá suspensa até segunda ordem. 

Laboratório: Manter coleta dos pacientes internados e demandas urgentes 

solicitada pela Atenção Primária. 

 

Vigilância Epidemiológica 

A coordenação de Vigilância Epidemiológica é o setor da Secretaria Municipal 

de Saúde de Una responsável pela interlocução entre as diversas áreas da secretaria, 

coordenando a execução do plano de contingência de forma integrada e articulada. 

Dentre suas atribuições, destacam-se: 

✓ Instituir comunicação com o Ministério da Saúde (MS) e Secretaria Estadual de 

Saúde e outras autoridades de saúde para alinhamento oportuno de diretrizes.  

✓ Emissão de alertas a nível municipal sobre a situação epidemiológica, com 

orientações para a preparação de resposta, com medidas de prevenção e controle 

para a infecção humana pelo COVID-19, em tempo oportuno.  

✓ Elaboração e divulgação de Nota Informativa para população em geral.  

✓ Elaboração e publicação de Notas Técnicas, Informes Epidemiológicos para as 

diversas instâncias de gestão e outros estabelecimentos de saúde da rede pública 

e privada.  

✓ Atualizar definições de vigilância e critérios de suspeição, diante de novas 

evidências ou recomendações da SESAB e MS.  

✓ Fortalecer os serviços de saúde para detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de casos suspeitos, prováveis e confirmados de infecção pelo 

COVID-19  



 
 

✓ Articulação com gestores e profissionais da rede de serviços públicos, filantrópicas 

e privados de atenção à saúde para detecção de possíveis casos suspeitos nos 

serviços de saúde.  

✓ Articulação e integração com outros setores, envolvidos no enfretamento do 

COVID-19;  

✓ Promover e ou realizar capacitação para profissionais de saúde da rede pública e 

privada, em Manejo Clínico e vigilância epidemiológica da Infecção pelo novo 

coronavírus.  

✓ Orientar quanto aos critérios de seleção das amostras para envio aos laboratórios 

de referência (LACEN).  

✓ Divulgar oportunamente, resultados de diagnóstico laboratorial para infecção 

humana pelo COVID-19.  

✓ Realizar o monitoramento das internações domiciliares de áreas não cobertas pela 

Atenção Básica. 

 

Laboratório 

O município dispõe de suporte laboratorial para realização dos exames 

inespecíficos (hemograma e outros) para acompanhamento dos casos. O laboratório 

municipal encontra-se instalado nas dependências do Hospital Municipal Frei Silvério 

e realiza esses exames, sendo previsto um incremento do quantitativo ofertado 

desses exames para um eventual aumento da demanda. Quanto aos exames 

específicos (swab orofaríngeo), o município realizará a coleta de amostra e enviará 

ao LACEN, conforme fluxo definido pelo Estado. 

 

Assistência Farmacêutica 

A assistência farmacêutica municipal terá como principais ações dentro do plano 

municipal de contingência: 

✓ Fazer levantamento de medicamentos que serão utilizados para o tratamento dos 

sintomas associados à infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

✓ Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos 

pacientes.  

✓ Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de 

serviço farmacêutico.  

✓ Garantir medicamento específico para os casos de SRAG, em conformidade com 

o protocolo assistencial (Ministério da Saúde) para uso do fosfato de oseltamivir.  



 
 

✓ Monitorar o estoque de medicamentos, dentre eles o fosfato de oseltamivir, no 

âmbito municipal.  

✓ Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento, conforme 

solicitação a demanda do Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana 

pelo novo Coronavírus COVID-19. 

 

 

Gestão 

✓ Instituir equipe para monitoramento da infecção humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19), em nível municipal.  

✓ Promover ações integradas entre vigilância em saúde, níveis de assistência 

municipal e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do novo coronavírus 

(COVID-19).  

✓ Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 

epidemiológico e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID-19).  

✓ Garantir estoque estratégico de medicamentos para o atendimento de casos 

suspeitos e confirmados para o novo coronavírus (COVID-19).  

✓ Apresentar a situação epidemiológica, sempre que necessário 

✓  Organizar os fluxos e atualizações das informações diárias.  

✓ Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e 

controle do novo coronavírus (COVID-19), em todos os níveis de atenção à saúde 

municipal.  

✓ Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível municipal.  

✓ Emitir instruções para os órgãos de governo municipal sobre diretrizes de controle 

de infecção e o uso adequado de equipamento de proteção (EPI). 

✓ Solicitar apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da execução dos 

Planos de Contingência.  

✓ Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, 

manuais, guias, notas técnicas) 

✓ Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de atenção 

para atendimento aos casos pelo novo coronavírus (COVID-19).  

✓ Orientar o gestor municipal quanto à necessidade de publicação de atos normativos 

(Portarias e Decretos municipais), no sentido de instituir ações que visem conter o 

avanço da doença, garantindo assim a segurança da sua população.  

 



 
 

 

5. Procedimento Operacional Padrão (elaborado pelo Ministério da Saúde e 

adaptado à realidade local) 

O presente Procedimento Operacional Padrão será adotado por todas as unidades de 

saúde no âmbito municipal, incluindo o Hospital Municipal Frei Silvério e SAMU. 

Cumpre salientar que o SAMU seguirá o protocolo interno, conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. 

1. Identificação de caso suspeito:  

• Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que 

apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de 

garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas 

nasais, entre outros).  

Febre: temperatura corporal acima de 37,8 ºC, conforme verificação axilar.  

• Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo 

coronavírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar 

(acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem 

proteção) sempre que possível.  

• São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus: 

seguir definição de caso suspeito que estiver vigente no momento da avaliação 

do paciente (as definições de casos estão sendo constantemente revisadas pelo 

Ministério da Saúde) 

• Considerar os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo 

clínico. Em caso de suspeita para influenza, não retardar o início do tratamento com 

fosfato de oseltamivir, conforme protocolo de tratamento: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf  

 

2. Medidas de isolamento: (Ver anexos sobre uso de EPI) 

• Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de novo coronavírus deve 

utilizar máscara cirúrgica. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf


 
 

• Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do novo coronavírus em sala 

privativa ou com menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o 

ambiente ventilado.  

• Realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco momentos de 

higienização:  

1 – antes de contato com a pessoa; 
2 – antes da realização de procedimento;  
3 – após risco de exposição a fluidos biológicos;  
4 – após contato com a pessoa;  
5 – após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado 

a pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.  
 

• O profissional deve usar equipamento de proteção individual (EPI): protetor ocular 

ou protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, máscara N95/PFF2 (ou outras 

máscaras com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ tipo N99, 

N100 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis. Para 

realização de outros procedimentos não geradores de aerossóis, avaliar a 

disponibilidade da N95 ou equivalente no serviço. Não havendo disponibilidade, é 

obrigatório o uso da máscara cirúrgica.  

 

3. Notificação:  

• A notificação é imediata (Portaria nº 204/2016) e deve ser realizada pelo meio de 

comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a partir do conhecimento de 

caso que se enquadre na definição de suspeito.  

• O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria 

Municipal de Saúde/ Vigilância Epidemiológica (Fones: (73) 3236-1025 / 99972-0641 

/ 99961-7145) para orientações e início das ações de controle e investigação 

(identificação da área de transmissão, dos contatos, casos secundários ou possíveis 

casos relacionados e histórico de viagens do caso suspeito).  

• A SMS deve notificar imediatamente todos os casos suspeitos ao CIEVS Bahia pelo 

e-mail: cievs.notifica@saude.ba.gov.br, ou pelos telefones: (71) 3116-0018 ou (71) 

99994-1088, inclusive sábados, domingos e feriados. Preencher ficha de notificação 

por meio do link http://bit.ly/2019-ncov. 



 
 

• Caso a equipe na APS não consiga contato rápido com a vigilância municipal, deverá 

entrar em contato diretamente com CIEVS Estadual, notificando a vigilância municipal 

na primeira oportunidade de contato.  

 

4. Identificação de contactantes*:  

• Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou 

confirmado e apoiar a equipe da vigilância na realização de busca ativa;  

• Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (Covid-19) 

devem ser acompanhados e monitorados quanto à apresentação de sinais e sintomas; 

• Na presença de sinais e sintomas, orientar que procure o serviço de saúde para 

avaliação e encaminhamento.  

* Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente 2 metros ou 

menos da pessoa com suspeita de caso por novo coronavírus, dentro da mesma 

sala ou área de atendimento por um período prolongado, sem uso de 

equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: 

cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência 

médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto 

não estiver usando o EPI recomendado.  

 

5. Transporte: 

• Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo novo coronavírus para a 

unidade de referência para monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso;  

• As pessoas com suspeita de infecção pelo novo coronavírus devem utilizar máscara 

cirúrgica desde o momento em que forem identificadas na triagem até sua chegada 

ao local de isolamento na unidade de referência, o que deve ocorrer o mais rápido 

possível;  

• A equipe deve certificar-se de que as informações do caso foram repassadas 

oportunamente para a unidade de referência para a qual a pessoa for encaminhada; 

• Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar 

máscara cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. 



 
 

Se houver necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos EPI 

adequados;  

• Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização;  

• Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das mãos;  

• Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;  

• Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 

transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro 

desinfetante indicado para este fim, seguindo o procedimento operacional padrão 

definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;  

• A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool em gel e EPI, devem 

ser reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente; e  

• No serviço de referência, sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito, será 

realizada a coleta de amostras de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs 

combinado (nasal/oral) ou amostra de secreção respiratória inferior (escarro, lavado 

traqueal ou lavado broncoalveolar). As amostras coletadas serão encaminhadas para 

o laboratório, conforme fluxo estabelecido.  

6. Medidas de controle do ambiente assistencial:  

• Equipamentos de uso compartilhado entre as pessoas (por exemplo, estetoscópios, 

aparelho para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser limpos e 

desinfetados com álcool 70% após o uso;  

• Higienizar adequadamente as mãos com frequência, respeitando os cinco momentos 

de higienização;  

• Utilizar EPI para evitar contato direto com fluidos corporais: protetor ocular ou 

protetor de face; luvas; capote/ avental/ jaleco, máscara padrão de segurança 

N95/PFF2/N99/N100/PFF3 ou, se indisponível, máscara cirúrgica;  

• Fornecer máscara cirúrgica à pessoa com suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus, ou pessoa que têm ou teve contato com o caso suspeito ou confirmado, 

e encaminhar para uma área separada ou sala de isolamento;  

• Prevenir picadas de agulha ou ferimento por objetos cortantes; gerenciamento 

seguro de resíduos;  



 
 

• Limitar procedimentos indutores de aerossóis (intubação, sucção, nebulização);  

• Realizar desinfecção de equipamentos e limpeza do ambiente com solução de 

hipoclorito de sódio em pisos e superfícies dos banheiros;  

• Descartar adequadamente os resíduos, segundo o regulamento técnico para 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde da Anvisa; e  

• A SMS deve compartilhar com as equipes que atuam na APS dados epidemiológicos 

sobre a circulação do vírus corona e outros vírus respiratórios, bem como orientar os 

profissionais sobre as medidas de controle e a condução dos casos suspeitos.  

 

7. Medidas de prevenção populacional:  

• Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca 

com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o 

uso;  

• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se 

não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; 

• Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  

• Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionam o fluxo de 

atendimento para casos suspeitos da doença;  

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e  

• Manter os ambientes bem ventilados.  

 

8. Registro no Sistema de Informação da Atenção Primária (e-SUS AB):  

• Registrar o atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – 

Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV para registro de casos. 

 

9. Materiais necessários para medidas de prevenção e controle:  

• Máscara padrão de segurança N95/PFF2/N99/N100/ PFF3;  



 
 

• Máscara cirúrgica;  

• Protetor ocular ou protetor de face;  

• Luvas; • Capote/ avental/ jaleco;  

• Sabão líquido;  

• Álcool em gel;  

• Álcool 70%;  

• Higienizantes para o ambiente;  

• Saco para descarte de resíduo contaminado. 

 

CASA DE REPOUSO FREI SILVÉRIO: ORIENTAÇÕES ESPECIAIS  

DIRETRIZES PARA INSTITUIÇÕES PARA PESSOAS IDOSAS EM UM CONTEXTO 

DE INFECÇÃO PELO COVID-19 (Coronavírus 19) (elaborado pelo Centro 

Internacional de Longevidade – Brasil) 

 

1. Comportamento pessoal  

• Não apenas funcionários e moradores idosos, mas também prestadores de serviços 

e visitantes, etc., devem seguir as boas práticas de prevenção, como lavar as mãos - 

de preferência com sabão líquido ou em gel – e desinfetá-las com álcool a 70° ou 

álcool gel. Todos devem estar cientes dessas medidas.  

• Os funcionários podem lembrar ou ajudar constantemente os idosos a manter uma 

boa higiene pessoal.  

2. Medidas dentro da instituição  

• Diariamente, todos que trabalharem na instituição - não apenas os prestadores de 

cuidados (cuidadores, enfermeiros, outros profissionais de saúde) que têm contato 

com idosos, mas também os funcionários de escritório, porteiros, jardineiros, pessoas 

que auxiliam em transferências (maqueiros, por exemplo), voluntários etc. - devem 

medir a temperatura do corpo antes de começar o trabalho.  

Caso apresente sintomas como febre, dor de garganta, tosse, o(a) funcionário(a) não 

deve trabalhar. Aquele(a) que precisar ficar afastado(a) do trabalho não deve sofrer 

quaisquer desvantagens ou penalidades, como perda de salário ou de emprego. Ao 

contrário, deve ter seus direitos trabalhistas assegurados pela gestão das instituições, 

pois se tiver descontos pelas faltas na folha de pagamento, a necessidade de ir 



 
 

trabalhar mesmo com sintomas, colocará em risco ele(a) mesmo(a) e toda a 

população da instituição.  

• Os funcionários devem medir a temperatura corporal dos residentes da casa todas 

as manhãs e todas as noites.  

• Maçanetas, corrimãos, mesas e cadeiras de uso comum devem ser limpos 

regularmente com álcool a 70° ou uma solução desinfetante.  

• Continuar o gerenciamento de higiene para evitar infecções, como manter as mãos 

limpas (lavar as mãos com sabão de preferência líquido ou em gel), passar álcool gel 

antes e após tocar em cada residente, etc.) e secas com o uso de lenços ou toalhas 

de papel a serem imediatamente descartados em lixeiras.  

• As lixeiras devem ser esvaziadas regularmente, sobretudo se contiverem lenços e 

materiais utilizados para expectoração ou higiene da tosse.  

• Cuidar também da saúde mental dos idosos. A comunicação pessoal afetuosa pode 

aliviar a ansiedade. Tente manter as rotinas e a vida normal, guardadas as precauções 

citadas acima.  

3. Interação com o ambiente externo  

• Onde o risco de contágio pelo Covid-19 ainda for baixo, as visitas podem ser 

permitidas, mas todos os visitantes devem medir a temperatura, usar máscara, lavar 

as mãos com sabão líquido ou em gel e passar álcool 70°.  

• Deve-se desinfetar também os objetos (em caso de móveis e equipamentos, usar 

álcool 70°) e os alimentos (seguir as normas de higienização) trazidos por visitantes.  

• Os visitantes devem ser orientados a manter a distância de 1 metro dos residentes 

e evitar o contato pessoal (beijos, abraços, aperto de mãos).  

• Se alguém precisar visitar uma instituição, a temperatura corporal do visitante deve 

ser medida antes de entrar. Se houver algum sintoma - como febre, dor de garganta, 

tosse, não deve ser permitida a entrada.  

• No caso de surtos prolongados ou situações de alto risco, as visitas externas devem 

ser proibidas, a menos que sejam urgentemente necessárias, como para pessoas 

idosas gravemente doentes.  

• A entrega de mercadorias (mantimentos, produtos farmacêuticos e de higiene, etc.) 

deve ser restrita a um número limitado de locais, como a entrada principal da 

instalação. Se um entregador ou fornecedor precisar entrar na instituição, a equipe 

deve medir sua temperatura corporal. Se alguém tiver sintomas como febre, tosse, 

dor de garganta não deve ser admitido.  

4. Gerenciamento  



 
 

• Promover regularmente educação básica atualizada em saúde para funcionários, 

como conhecimento do vírus e treinamento em boa higiene, por meio de oficinas, 

rodas de conversas, cartazes e lembretes.  

• Prover, preparar e gerenciar itens de prevenção e controle, como termômetros, 

máscaras, produtos de limpeza para mãos (sabão, álcool 70° ou outra solução 

desinfetante, álcool gel para as mãos etc.), lenços e toalhas de papel.  

• Cuidar das necessidades psicológicas e de apoio da equipe, além dos residentes da 

instituição, mantendo comunicação e encorajamento constantes.  

5. Governança  

• Manter os responsáveis pela instituição permanentemente informados, monitorando 

a situação da epidemia e a ela respondendo.  

• Manter as famílias informadas sobre as medidas de prevenção e a situação atual por 

meio de vários métodos, como anúncios, telefonemas, mensagens de texto, e-mails 

ou SMS.  

• Se possível, organizar ou facilitar reuniões on-line regulares com membros da família 

(por exemplo, Skype, WhatsApp, etc.) para aliviar o estresse dos idosos e de suas 

famílias. Um espaço específico pode ser dedicado a essa finalidade.  

6. Se existir a suspeita de algum(a) residente estar infectado  

• Em caso de suspeitas de sintomas - febre de 37,5° ou mais, fraqueza severa ou falta 

de ar - a pessoa idosa deve ser imediatamente isolada.  

• Entrar imediatamente em contato com o Centro de Saúde mais próximo e seguir as 

instruções.  

• Se as autoridades de saúde exigirem que o paciente vá a uma instituição médica 

designada para tratamento, seguir suas instruções imediatamente. Tentar evitar o 

transporte público. O paciente e a equipe acompanhante devem sempre usar uma 

máscara. Após a transferência para uma instituição de saúde, limpar e desinfetar 

completamente a área onde o(a) residente permaneceu.  

• Se alguma equipe de saúde vier ao estabelecimento para prestar cuidados na 

instituição ou se o(a) morador(a) não puder ser imediatamente removido para uma 

instituição médica, transferir o paciente para um quarto onde ele possa ficar isolado 

dos demais e observar seus sintomas até que a equipe de saúde tome as medidas 

adequadas.  

• Se for impossível garantir um quarto para que cada caso suspeito permaneça em 

isolamento, definir um espaço reservado temporariamente para este fim. Se o espaço 

for compartilhado, respeitar a privacidade dos pacientes, colocando cortinas em volta 



 
 

das camas. Ainda que isso provavelmente não reduza a transmissão, poderá 

proporcionar alguma privacidade / dignidade às pessoas enquanto elas estiverem 

doentes e reduzir a angústia dos pacientes naquele entorno.  

• A sala / quarto / espaço de isolamento deve ser montada(o) em um local 

relativamente separado e bem ventilado, onde a porta possa ser fechada (com 

banheiros independentes, sempre que possível).  

• Os funcionários devem usar máscara e luvas quando estiverem nos locais em que 

estejam pacientes com suspeita da infecção ou febre  

• A alocação de funcionários deve ser separada entre aqueles que prestam 

atendimento a pacientes suspeitos e aqueles que prestam atendimento a outros 

idosos, tanto quanto possível.  

• Pessoas idosas cujos sintomas tenham sido tratados em unidades médicas ao 

retornarem à instituição devem ser mantidas em observação em um quarto separado 

por 14 dias (quarentena).  

• As pessoas idosas em isolamento ou quarentena devem receber cuidados de 

qualidade em tempo hábil e apoio emocional, ou seja, conversar com eles, escutá-los, 

ser gentil e demonstrar que o isolamento é necessário, mas será por tempo limitado. 

 

VACINAÇÃO 

• Certificar-se que os idosos estejam com todas as vacinas em dia, principalmente 

as vacinas relacionadas a doenças respiratórias infecciosas, conforme calendário de 

vacinação do idoso, definido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Ministério das Saúde. Todos os residentes devem estar com o Cartão de Vacinação 

para o Idoso completo.  

• Nos casos de necessidade de atualização do cartão de vacinação, verificar junto 

à Secretaria de Saúde local a possibilidade da vacinação ser realizada dentro da 

instituição, para evitar o deslocamento dos idosos. 

• Certificar-se que os profissionais e cuidadores que atuam na ILPI estejam com o 

calendário de vacinação sempre atualizado. 

 

 

 

ORIENTAÇÃO E VISITA DOMICILIAR DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA 

SITUAÇÃO DE PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS (Fonte: 

DAB/SAIS/SESAB) 



 
 

A atuação dos ACS que atuam na Atenção Básica à Saúde será voltada à 

realização de orientação da comunidade sobre medidas de prevenção e controle da 

infecção pelo COVID-19. Busca-se a padronização das ações para a orientação e 

abordagem sindrômica (sinais e sintomas referidos pelo usuário) da Síndrome Gripal 

(SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em domicílio. 

 

Materiais Necessários:  

● Prontuário do usuário; 

● Luvas de procedimentos 

● Máscara cirúrgica;  

● Álcool a 70%;  

● Caneta;  

● Saco de lixo para descarte de EPIs  

● Folha para registro de dados para posterior notificação online.  

 

Descrição do Procedimento:  

● Registro de VD de casos suspeitos quando solicitada pela comunidade ou indicada 

por membros da equipe;  

● Discussão entre membros da equipe sobre as solicitações da visita e real 

necessidade de adentrar ao domicílio, conforme situação de risco; 

● Visita a pacientes com Síndrome Gripal: manter distância de 2 metros do domicílio 

levando todas as orientações necessárias para enfrentamento do COVID-19; 

● Usuário com Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG): revisar plano de assistência, adentrar os domicílios fazendo uso de EPI 

(Equipamento de Proteção Individual) - máscara cirúrgica e realizar higienização das 

mão e punhos com água e sabão, e na indisponibilidade utilizar álcool a 70%; proceder 

conforme fluxograma em anexo; 

● Reservar carro para o deslocamento da equipe até o domicílio quando necessário; 

● Prever uso e transportar os Equipamentos de Proteção Individual e álcool a 70% em 

todas as visitas; 

● Executar a visita com registro de dados mediante prontuário do usuário em casos 

suspeitos de novo coronavírus registrar dados para posterior notificação online;  

● Avaliar, orientar e adotar procedimentos terapêuticos ao cliente, conforme plano 

terapêutico traçado pela equipe não esquecendo de evitar ao máximo o contato direto 

com paciente suspeito ou portador do novo coronavírus; 



 
 

● Avaliar condição ambiental do domicílio, e orientar quanto à necessidade do 

isolamento domiciliar e a manutenção da ventilação no ambiente; 

● Orientar a família ou cuidador sobre sinais de gravidade e condutas a serem 

adotadas;  

● Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar 

isolamento domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico 

até o fim do período de isolamento, ou seja, 14 dias a partir do início dos sintomas;  

● Que os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também deverão 

realizar isolamento domiciliar por 14 dias, e que caso seja necessário, os contatos 

deverão receber atestado médico pelo período dos 14 dias, mesmo que não estiverem 

presentes na consulta da pessoa com sintomas  

● Registrar os dados no prontuário do usuário;  

● Descartar máscara de proteção em saco de lixo e higienizar as mãos ao sair do 

domicílio; 

● Requisitar apoio de transporte para transferência de casos graves identificados;  

● Oferecer a equipe o retorno sobre o atendimento realizado ou, caso necessário, 

solicitar atendimento domiciliar emergencial. 

 

Organização para atuação no Território:  

O Agente Comunitário de Saúde deverá antes de iniciar as atividades no território 

realizar sua programação de visitas em conjunto com sua supervisão - Enfermeira (o) 

para estabelecer as atividades prioritárias 

 

Visita Domiciliar para orientação: 

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para orientação sobre 

os cuidados preventivos, deverá:  

● Preferencialmente não adentrar os domicílios e manter distância preventiva de 2 

metros;  

● Somente adentrar os domicílios fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) – máscara cirúrgica e realizar higienização das mãos e punhos com água 

e sabão e na impossibilidade desta utilizar álcool a 70%; 

● Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos componentes da família 

atentando para os da Síndrome Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG);  

➢ ● Orientar sobre:  



 
 

● Sinais e sintomas de infecção pelo novo coronavírus 

● Medidas de higiene das mãos com água e sabão; 

● Uso adequado de máscaras;  

● Uso adequado de álcool gel (na ausência de água e sabão);  

● População de risco (prioritariamente idosos, paciente com imunossupressão 

conhecida ou pacientes com alguma comorbidade - doença cardiovascular, diabetes, 

doença respiratória crônica, hipertensão e câncer);  

● Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones fornecidos; 

● Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão realizar 

isolamento domiciliar, portanto faz-se necessário o fornecimento de atestado médico 

até o fim do período de isolamento, ou seja, 14 dias a partir do início dos sintomas; 

● Que os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também deverão 

realizar isolamento domiciliar por 14 dias, e que caso seja necessário, os contatos 

deverão receber atestado médico pelo período dos 14 dias, mesmo que não estejam 

presentes na consulta da pessoa com sintomas  

● Atendimento da Unidade Básica de Saúde, em caso de sinais e sintomas leves de 

infecção pelo novo coronavírus. Os casos graves deverão se dirigir ao Hospital 

Municipal; 

● Usuários com sintomas de síndrome gripal (febre >= 38ºC aferida ou referida + tosse 

ou dificuldade respiratória ou dor de garganta), encaminhar para UBS; 

 

Visita Domiciliar para monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal:  

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a visita domiciliar para busca e 

identificação de casos suspeitos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave (SRAG), com quadro leve e em isolamento domiciliar, deverá:  

● Realizar orientação ao usuário fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) – máscara cirúrgica e realizar higienização das mãos e punhos com álcool 

a 70%;  

● Reforçar e orientar sobre a importância do isolamento domiciliar;  

● Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos demais componentes da 

família;  

➢ ● Realizar a orientação sobre:  

● Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração da lavagem;  

● Uso adequado de máscaras;  

● Uso adequado de álcool gel (na ausência de água e sabão) 



 
 

● População de risco (prioritariamente idosos, pacientes com imunossupressão 

conhecida ou pacientes com alguma comorbidade - doença cardiovascular, diabetes, 

doença respiratória crônica, hipertensão e câncer);  

● Acompanhar o cumprimento do isolamento domiciliar e informar à equipe os casos 

de descumprimento;  

● Sobre a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de 

complicações como: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais afebris), 

elevação ou piora da febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor no tórax, fadiga, 

dispnéia;  

● Sobre a necessidade de buscar atendimento em caso de agravamento dos sinais e 

sintomas da infecção pelo novo coronavírus. 

 

Orientação quanto ao atendimento a ser realizado nas Unidades de Saúde: 

O Agente de Saúde deve orientar durante a visita domiciliar que:  

● O serviço de saúde adotará medidas para garantir que todos os casos de Síndrome 

gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) sigam os procedimentos 

de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos e utilização de máscaras 

cirúrgicas, durante todo o período que permanecerem na unidade;  

● Os idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes portadores de doença 

crônicas (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e 

câncer), gestantes e puérperas serão prioritários para atendimento e serão 

conduzidos a uma área reservada na unidade de saúde;  

● A comunidade deve evitar a ida aos serviços de saúde durante o período de alerta 

do COVID-19, quando não se tratar de real necessidade ou urgência. 

 



 
 

 

Para evitar aglomerações:  

IMPORTANTE: O Agente Comunitário de Saúde deve orientar em sua Visita 

Domiciliar, que não será permitido aglomerações nas UBS e como medidas 

preventivas, solicita-se: 

● Distanciamento de 2 metros nas filas;  

● Permanência em locais arejados e externos da UBS;  

● Agendamento de atendimentos quando possível;  

● Comparecer às consultas exatamente no horário agendado;  

● Uso de ferramentas de comunicação não presenciais para orientação e 

esclarecimento de dúvidas (WhatsApp, Telegram, SMS, Ligações telefônicas, entre 

outros que a equipe disponibilizar)  

 

Medidas de prevenção populacional:  

● Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca 

com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, descartando-os após o 

uso 

● Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se 

não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;  

● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;  



 
 

● Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus e que acionem fluxo de 

atendimento para casos suspeitos da doença;  

● Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e  

● Manter os ambientes bem ventilados 

 

 

 

 



 
 

 

 

Orientação para os casos que necessitem de isolamento domiciliar: 

O isolamento domiciliar voluntário ou clínico ou epidemiológico ou compulsório é uma 

forma da pessoa em condição suspeita de infecção do Novo Coronavírus ou com 

confirmação com quadro não grave, não contaminar outras pessoas e 

consequentemente disseminar a doença. Nesses casos o Agente Comunitário de 

Saúde deverá:  

● Orientar o paciente em isolamento domiciliar conforme direcionamento dos 

profissionais de saúde e autoridades sanitárias, lembrando de confirmar a NÃO 

UTILIZAÇÃO de espaços sociais como: 

● Academia;  



 
 

● Salão de beleza; 

● Social no clube/ jogos de futebol;  

● Igreja, templos, sociedades, centros, cultos, festas, bailes, baladas, etc...  

● Hospitais quando não apresentar sintomas graves;  

● Shopping; 

● Visitar outras pessoas, principalmente idosos 

 

● Estimular a consciência coletiva, alertando sobre a não estocagem de máscara e 

álcool a 70%; bem como, a de alimentos e materiais de higiene além do consumo 

normal.  

● Combinar com o paciente que em quadro agravado (aumento da febre ou tosse e 

dificuldade de respirar) o mesmo deverá buscar ajuda para atendimento imediato. 

● Orientar que ao receber visita, inclusive do próprio ACS, o mesmo deverá:  

● Fazer uso de máscara cirúrgica;  

● Lavar as mãos corretamente antes de receber ou entregar qualquer material;  

● Manter a etiqueta de espirro ou tosse;  

● Orientar a pessoa a distanciar dele por pelo menos 2 metros;  

Obs.: Não tendo Máscara, é obrigatório o distanciamento de 2 metros. Orientar 

a pessoa sobre sua condição e falar com uma barreira física (Ex.: janela de vidro, 

porta) entre o usuário e o visitador ou uso de celular ou telefone fixo para se 

comunicarem a distância. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

Registro no Sistema de Informação da Atenção Primária (e-SUS AB): 

Registrar o atendimento na Ficha de Atendimento Domiciliar do Sistema de 

Informação (e-SUS AB):  

● Visita Domiciliar a casos suspeitos ou confirmados em isolamento domiciliar – 

Registrar no campo “Motivo da Visita” / “Acompanhamento” / Sintomático Respiratório;  

● Visita Domiciliar para orientação – Registrar no campo “Motivo da Visita” / 

Orientação-Prevenção  

 

Equipamentos de Proteção Individual para não contaminação com o SARS-CoV-

2 em visita domiciliar:  

● Máscara cirúrgica (para os casos em que necessite adentrar no domicílio);  

● Álcool em gel A 70% 

 

Estratégias de Orientação e Monitoramento à distância  

O Agente Comunitário de Saúde, desde que pactuado com a supervisão, gestão da 

Atenção Básica ou superior, poderá fazer uso de estratégias de orientação e 

monitoramento à distância, tais como, mensagens por aplicativo, telefonemas, 

videoconferências entre outros, para se comunicar com os usuários sem a 

necessidade de visita domiciliar.  

Esta atividade poderá ser realizada se o Agente Comunitário de Saúde tiver o aceite 

do usuário, a condição técnica para realizá-la, sendo que esta potencializa sua ação 

no território e neste momento pode ser a única opção, no contexto de transmissão 

comunitária, para orientar os usuários e disseminar informações oficiais.  

Em situações de normalidade ela não substitui a visita domiciliar e atividades coletivas 

do Agente Comunitário de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORIENTAÇÕES QUANTO AOS VIAJANTES QUE CHEGAM AO MUNICIPIO DE 

UNA 

As equipes de saúde identificarão a chegada em seu território de pessoas oriundas 

de outras localidades, ficando com a responsabilidade de avaliar e monitorar esses 

indivíduos durante o período de quarentena. Tais informações deverão ser 

imediatamente repassadas à VIEP municipal, bem como as atualizações acerca da 

evolução dos mesmos. 

Deverá ser preenchido o formulário (QUESTIONÁRIO PARA VIAJANTES QUE 

CHEGAM AO MUNICÍPIO DE UNA, disponível em “Anexos”)  pelos profissionais 

de saúde que realizarem a abordagem desses indivíduos. 

 

 

 

 

CUIDADOS PÓS-MORTE 

Na ocorrência de óbito em indivíduos com suspeita clínica de coronavírus, 

recomenda-se que o sepultamento não seja retardado (realizado em até 6h). A urna 

funerária deverá ser lacrada e mantida dessa forma durante todo o processo, a fim de 

evitar contaminação, por se tratar de uma doença com alto potencial de 

transmissibilidade.  

 

  



 
 

 

ANEXO I 

 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________, RG nº ___________________, 

CPF nº___________________, residente e domiciliado na 

__________________________________ Bairro ________________, CEP 

_________ , na cidade de ________________, Estado_________, declaro que fui 

devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) _____________________________  

sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido(a), bem como as 

pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos que 

exercem atividades no âmbito residencial, com data de início _______________, 

previsão de término __________, local de cumprimento da medida 

___________________________________________________________________. 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir 

medida de isolamento domiciliar: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

Assinatura da pessoa sintomática: ______________________________ 

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

QUESTIONÁRIO PARA VIAJANTES QUE CHEGAM AO 

MUNICÍPIO DE UNA 

 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento: ________/______/________   Fone: (     ) ________________ 

 

Endereço residencial: __________________________________________________ 

Local de Hospedagem: _______________________________________________ 

Contato do local de hospedagem: _______________________________________ 

Procedência (de onde está vindo? Anotar todo o itinerário): ___________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

ANAMNESE e EXAME FÍSICO: 

Data da avaliação: __/__/___    Data início primeiros sintomas __/__/___ 

Febre? (   ) Sim  (    )Não    Temperatura no momento:___________ 

Tosse seca ou produtiva? Especificar: _______________________________ 

Dor na garganta?   (   ) Sim    (    )Não     

Dor de cabeça? (   ) Sim    (    )Não     

Coriza?  (   ) Sim    (    )Não     

Dificuldade para respirar?  (   ) Sim    (    )Não     

Diarréia?  (   ) Sim    (    )Não     

Outros sinais e sintomas? Descrever: ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Paciente 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Profissional de Saúde que realizou a avaliação 
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