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1 INTRODUÇÃO 

  

Em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde (OMS) foi 

informada de um conjunto de casos de pneumonia de causa desconhecida 

detectados na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China. Um novo 

coronavírus foi identificado como o vírus causador pelas autoridades chinesas 

em 7 de janeiro de 2020. Ainda não há informações plenas sobre a história 

natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos 

casos de infecção humana pelo SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes 

a serem esclarecidos. No entanto, sabe-se que o vírus tem alta 

transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de 

casos leves – cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência 

respiratória – entre 5% e 10% dos casos. Pela dinâmica da epidemia e da 

produção de conhecimento associada a ela, as informações podem sofrer 

alterações conforme avance o conhecimento sobre a doença.  

A APS/ESF é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e 

epidemias, a APS/ ESF tem papel fundamental na resposta global à doença em 

questão. A APS/ESF oferece atendimento resolutivo, além de manter a 

longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção à 

saúde, com grande potencial de identificação precoce de casos graves que 

devem ser manejados em serviços especializados. 

Considerando a existência de fase de transmissão comunitária da COVID-19, 

é imprescindível que os serviços de APS/ESF trabalhem com abordagem 

sindrômica do problema, não exigindo mais a identificação do fator etiológico 

por meio de exame específico. Desta forma, este protocolo foca na abordagem 

clínica da Síndrome Gripal e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 

independentemente do agente etiológico. Como é de conhecimento de todos, 

múltiplos agentes virais são responsáveis por essas duas síndromes, sendo o 

vírus da Influenza o de maior magnitude nos últimos anos. Entretanto, há 

evidências e dados internacionais indicando que a transcendência da      

COVID-19 pode superar a da Influenza. Portanto, a abordagem pragmática 

deste protocolo unifica as condutas referentes a esses dois grupos de vírus. 
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Em casos de SRAG, nos serviços de urgência e hospitalares, a identificação 

do agente causal por meio de exame específico será o método de vigilância 

definido pelo Ministério da Saúde. 

 

2. OBJETIVO 

 

Descrever as ações e as estratégias de preparação, precaução, prevenção, 

proteção e prontidão, a fim de conter e mitigar os impactos da introdução da 

infecção humana pelo coronavírus (COVID-19) na população montanhense. 

 

3. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO PLANO 

 

Este plano foi atualizado em 01/04/2020 e dispõe de referencial teórico a 

respeito do COVID-19 e ações estratégicas municipais baseados nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde 

e da Secretaria Estadual de Saúde (SESA) com adaptações locais de forma 

que toda ação deve ser proporcional e restrita aos riscos avaliados e cenários 

epidemiológicos existentes. 

 

4. AGENTE ETIOLÓGICO 

 

Coronavírus (CoV) é uma ampla família de RNA vírus que em humanos podem 

causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo coronavírus    SARS-

CoV-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente identificada em 

humanos 
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5. MODO DE TRANSMISSÃO 

 

A transmissão do SARS-CoV-2 de humanos para humanos foi confirmada na 

China e nos EUA e ocorre principalmente com o contato de gotículas 

respiratórias oriundas de pacientes doentes e sintomáticos. A transmissão do 

vírus por indivíduos assintomáticos segue em controvérsia até o presente 

momento. Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, 

podendo variar de 0 a 14 dias. 

 

6. PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE 

 

Apesar da transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV ser em 

média de 7 dias após o início dos sintomas. Dados preliminares do Novo 

Coronavírus (COVID-19) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo 

sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

ATENÇÃO: Até o momento, não há informação suficiente sobre quantos 

dias antes do início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada pode 

transmitir o vírus. 

 

7. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL 

 

 A divulgação de dados de casos suspeitos, confirmados e descartados ocorre 

diariamente por meio do endereço eletrônico https://covid.saude.gov.br/ 

 

8. SINAIS E SINTOMAS 

 

Os sinais e sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. 

https://covid.saude.gov.br/
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O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes 

sintomas e sinais:  

 Febre (>37,8ºC);  

 Tosse; 

 Dispneia; 

 Mialgia e fadiga;  

  Sintomas respiratórios superiores; e  

 Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros) 

 

O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas 

desde uma apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), 

principalmente em jovens adultos e crianças, até uma apresentação grave, 

incluindo choque séptico e falência respiratória. A maior parte dos casos em 

que ocorreu óbito foi em pacientes com alguma comorbidade pré-existente 

(10,5% doença cardiovascular,7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória 

crônica, 6% hipertensão e 5,6% câncer e/ou idosos. A taxa de letalidade está 

em torno de 3,8% na China, porém o valor varia conforme o país. Estudos 

demonstram que, epidemiologicamente, homens entre 41 e 58 anos 

representam a grande maioria dos casos de pacientes confirmados, sendo 

febre e tosse os sintomas mais presentes. As alterações em exames 

complementares mais comuns são infiltrados bilaterais nos exames de 

imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da proteína C-

reativa. A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: 

pneumonia e Síndrome da Angústia Respiratória Aguda –  

 

 

9. DIAGNÓSTICO 

 O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do 

exame físico. Conduta uniforme é sugerida para todos os casos de Síndrome 

Gripal no contexto da APS/ESF, dada a impossibilidade de atestar com 100% 

de segurança se a SG é causada pelo SARS-CoV-2 ou por outro vírus. O 

diagnóstico laboratorial é realizado por meio das técnicas de transcriptase-
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reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), em tempo real e 

sequenciamento parcial ou total do genoma viral. Na fase atual de mitigação da 

epidemia, nos cenários de transmissão comunitária, o diagnóstico etiológico só 

será realizado em casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, junto a 

serviços de urgência/emergência ou hospitalares.  

 

10. ANALISE LABORATORIAL  
 

10.1   Procedimentos para Diagnóstico Laboratorial  

 

Deve ser realizada a coleta de aspirado de nasofaringe (ANF) ou swabs 

combinados (nasal/oral) ou ainda amostra de secreção respiratória inferior 

(escarro ou lavado traqueal ou lavado bronca alveolar), de todos os casos que 

se enquadrem nos critérios de suspeição clínica e ou epidemiológico.  

A coleta, que independe do início do tratamento, deve ser realizada até o 14º 

dia do início dos sintomas. É necessário coletar 01 (uma) amostra por paciente. 

A amostra será encaminhada com urgência para o Laboratório Central de 

Saúde Pública (LACEN), mantida refrigerada (4-8ºC) e encaminhada em 

até 48 horas, junto à amostra deve constar a FICHA DE NOTIFICAÇÃO DO 

SISTEMA E-SUS VS PARA CASOS SUSPEITOS DE (COVID-19) E A GAL 

(CADASTRO NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO AMBIENTE 

LABORATORIAL) QUE É GERADA PELO RESPONSÁVEL DA VIGILÂNCIA.  

Para consulta aos resultados, a unidade demandante deverá acessar o Sistema 

GAL com login e senha da própria unidade.  

 

10.2 Definições da estratégia de coleta de exames 

 

Deverão ser coletados amostras de swab orofaringe e nasofaringe os casos 
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suspeitos de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) com os seguintes 

quadros ou condições: 

 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 

 Pessoas com Sinais/Sintomas Respiratórios com OU sem febre, nestas 

categorias: 

 Hospitalizados, incluindo a gestante em trabalho de parto; 

 Profissionais de Saúde; 

 Profissionais das forças de segurança; 

 Institucionalizados em penitenciárias; 

 Institucionalizados de instituições de longa permanência de idosos. 

  

11. TRANSPORTE PARA AS AMOSTRAS 

 

A SEMUS disponibilizará o transporte das amostras que em casos de 

emergência inclusive nos finais de semana. 

 

12. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS    

 

12.1 Caso suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19)  

 

Considerando a transmissão comunitária do SARS-COV2 no Brasil, todos os 

pacientes portadores de síndromes gripais são suspeitos para COVID-19, 

independentemente de viagens. 

 

12.2 Casos passíveis de notificação obrigatória 

 

a) O paciente portador de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): febre 

+sintomas respiratórios + dificuldade para respirar (dispneia ou saturação O2 < 

95% ou desconforto respiratório); 
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b) Pessoas com Sinais/Sintomas Respiratórios com OU sem febre, nas 

seguintes situações: 

I.Pacientes hospitalizados; 

II.Gestantes; 

III.Profissionais de saúde; 

IV.Profissionais das forças de segurança; 

V.Institucionalizados em penitenciárias; 

VI.Portadores de comorbidades: diabetes, doença cardiovascular incluindo 

hipertensão, doença hepática, doença neurológica crônica ou neuromuscular, 

imunodeficiência, infecção por HIV, doença renal, doença pulmonar crônica, 

neoplasias, tuberculose.  

 

12.3 Caso confirmado de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19)   

 

 Laboratorial: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-

PCR em tempo real, pelo protocolo Charité OU teste sorológico positivo 

(nestes casos não faz necessária coleta de swab) 

 

 Clínico-Epidemiológico: caso suspeito com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para 

COVID-19, que apresente febre 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 ou 

RT PCR negativo porém, realizado após o 9º dia de início dos sintomas. 

 

12.4 Caso descartado de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19)  

 

Caso que se enquadre na definição de suspeito E apresente resultado RT 

PCR negativo para SARS-CoV-2 OU confirmação laboratorial para outro 

agente etiológico. 
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12.5 Caso excluído de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19)  

  

Serão classificados como excluídos aqueles que apresentarem 

duplicidade OU que não se enquadram em uma das  definições de caso 

acima OU  casos que foram notificados, e, que não foram colhidas 

amostras no período anterior ao de transmissão comunitária. 

 

12.6 Caso curado da doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) 

     

Diante das últimas evidências compartilhadas pela OMS e países 

afetados, o Ministério da Saúde  define que são curados:  

 Casos em isolamento domiciliar:  casos confirmados que passaram 

por 14 dias em  isolamento domiciliar, a contar da data de início dos 

sintomas E que estão assintomáticos.  

  Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.  

Observação: A liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano 

de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser 

realizada a partir de visita domiciliar ou  remota (telefone ou telemedicina).    

 

13 DEFINIÇÕES E OBSERVAÇÕES 

 

13.1 Sinais e 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. 

13.2 Febre 

 Considera-se febre temperatura acima de 37,8°C; 

 Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos como 

por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que 
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em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. 

Nessas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração 

e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação; 

 Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. 

 

13.3 Contato próximo de casos suspeitos ou confirmados de covid-19:  

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, 

apertando as mãos);  

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com 

secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato 

sem proteção com tecido ou lenços de papel usados e que 

contenham secreções);  

  Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou 

mais e a uma distância  inferior a 2 metros;  

  Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, 

sala de aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 

15 minutos ou mais e a uma distância inferior a 2 metros; 

  Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente 

de um caso de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que 

manipulam amostras de um caso de COVID-19 sem 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com 

uma possível violação do EPI; 

  Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois 

assentos de distância (em qualquer direção) de um caso 

confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou cuidadores e 

os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o 

caso  estava sentado.  

13.4 Contato domiciliar de caso suspeito ou confirmado de covid-19:  

 Uma pessoa que resida na mesma casa/ambiente. Devem ser 

considerados os residentes da mesma casa, colegas de 

dormitório, creche, alojamento etc.  
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14 NOTIFICAÇÃO 

Considerando a Portaria Nº. 001-R que institui o Sistema de Informação em 

Saúde e-SUS VS como único Sistema Oficial para a notificação compulsória no 

Espírito Santo; 

Considerando a NOTA TÉCNICA 01/2020-GEVS/SESA/ES; 

A partir do dia 29/03/2020 as notificações dos casos devem ser feitas 

EXCLUSIVAMENTE no e-SUS VS e a Secretaria Estadual de Saúde será 

responsável por exportar os dados notificados para a base do Ministério da 

Saúde. 

Vale salientar que a Infecção Humana pelo Coronavírus (SARS COV-2) é uma 

potencial Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

Sendo, portanto, um evento de saúde pública de notificação imediata. 

 

15 COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE 

 

 Os boletins informativos do COVID-19 serão disponibilizados pela Secretaria 

Municipal de Comunicação nas redes sociais oficiais e terão periodicidade 

definida pelo setor. 

 

16 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas 

minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus 

(SARS-CoV-2). As medidas devem ser implementadas antes da chegada do 
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paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera do atendimento e 

durante toda a assistência prestada. 

 

16.1 Orientações gerais de segurança e o uso de EPI:  

  Utilizar calçado fechado durante o expediente de trabalho;  

  Retirar os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, 

brincos, etc.); 

  Usar de luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções 

ou excreções em membranas ou mucosas. 

  Calce-as imediatamente do contato com o paciente e retire-as logo 

após o uso, higienizando as mãos em seguida; 

 Usar óculos quando houver risco de respingos de sangue, 

secreções ou excreções na mucosa dos olhos (desinfetar após o 

uso); 

 Utilizar avental descartável quando houver risco de contato de 

sangue, secreções ou excreções nas roupas e superfícies 

corporais; 

 Realizar descarte da máscara cirúrgica sempre que tiver suja ou 

úmida. 

 Não reutilizar máscara cirúrgica. 

 Orientar que a roupa utilizada pelo profissional de saúde seja 

lavada separadamente das demais roupas da casa; 

 Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de superfície 

com álcool líquido 70% nas superfícies em que o usuário teve 

contato direto ou indiretamente; 
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 Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados 

para o exame físico (estetoscópio, termômetro, entre outros). 

 

16.2 Recomendações de higienização a serem adotadas nas unidades 

básicas de saúde e rede hospitalar 

 Provisão de todos os insumos: Sabonete líquido, preparação 

alcoólica, EPI e higienizantes para ambiente. 

 Higienização das mãos: dispensador de preparação alcoólica; 

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido; suporte para 

papel toalha abastecido; lixeira com tampa e abertura sem 

contato manual. 

 Desinfecção de equipamentos e limpeza dos ambientes com 

solução de hipoclorito de sódio em pisos e superfícies. 

 Descartar adequadamente os resíduos, segundo o 

regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde da Anvisa.  

 Equipamentos de uso compartilhado (estetoscópios, aparelho 

para aferição de pressão arterial e termômetros) devem ser 

limpos e desinfetados com álcool 70% após o uso. 

 

16.3 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte 

interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados 

Na transferência o paciente deve utilizar máscara cirúrgica durante todo 

o percurso. Deve-se: Limpar e desinfetar todas as susperfícies internas 

do veículo  e seus equipamentos após o transporte. A desinfecção pode 

ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio  e realizar higiene das 

mãos com álcool em gel ou água e sabonete líquido. Sempre notificar 
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previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou 

confirmado será encaminhado. 

Tabela 1-  Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte 

interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Norma Técnica/ANVISA 04/2020 / Nota Técnica SESA/ES 01/2020 
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16.4  Atendimento ambulatorial ou pronto atendimento - UBS - UPA’S 

E PA’S  

Tabela 2-  Atendimento ambulatorial ou pronto atendimento UBS- UPA’s e 

PA’s  

 

 

Obs.: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, PFF2, ou 

equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como por 

exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva 

Fonte: Norma Técnica/ANVISA 04/2020 / Nota Técnica SESA/ES 01/2020 
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e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes 

da intubação, coletas de amostras nasotraqueais. 

16.5 Serviços odontológicos  

Assistência odontológica apresenta um lato risco para disseminação do 

COVID-19, devido a grande possibilidade de exposição aos materiais 

biológicos proporcionada pela geração de aerossóis durante os procedimentos. 

Tabela 3- Serviços odontológicos - EPI 

 

Fonte: Norma Técnica/ANVISA 04/2020 / Nota Técnica SESA/ES 01/2020 
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16.6 Recomendação de medidas a serem implementadas para 

prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus (sars-

cov-2) em serviços hospitalares: 

  Tabela 4- Serviços Hospitalares- EPI 

 

 

 
Fonte: Norma Técnica/ANVISA 04/2020 / Nota Técnica SESA/ES 01/2020 
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17 ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

17.1 Orientações e recomendações de reorganização de fluxos 

assistenciais e de processo de trabalho, e medidas de proteção para os 

profissionais da APS e pacientes 

 

 Pacientes 

 

 Realizar triagem dos sintomáticos respiratórios; 

 Oferecer máscaras cirúrgicas para todas as pessoas com sintomas 

respiratórios ao entrarem na Unidade Básica de Saúde 

(UBS)/Unidade de Saúde da Família (USF), bem como orientar 

quanto ao uso correto; 

 Direcionar os pacientes com sintomas respiratórios para sala de 

isolamento respiratório; 

 Orientar o sintomático respiratório quanto ao motivo que será 

conduzido a sala de isolamento respiratório; 

 Orientar para que a pessoa sintomática respiratória higienize as 

mãos adequadamente pelo menos antes e após entrar na sala e evite 

tocar objetos do ambiente.  

 

 

Não é necessário que a pessoa com sintoma respiratório tenha histórico 

de viagem ou suspeita de Covid-19 para já colocar a máscara cirúrgica; 

 

 Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 

 

 Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com 

ar-condicionado ou ventilador desligado; 

 Seguir as instruções de biossegurança: limpeza e desinfecção da 

sala antes e após o atendimento e dos instrumentais utilizados com 

álcool 70% ou hipoclorito de sódio 5%; uso de máscara, avental, 
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óculos, luvas (quando contato com aerossóis); a retirada dos EPI 

deve ser dentro da técnica asséptica*; desprezar os materiais 

descartáveis no lixo infectante; 

 Usar máscara cirúrgica para o atendimento ao usuário com sintoma 

respiratório. A máscara N95/PFF2 somente está indicada nos 

procedimentos que podem gerar aerossóis (como coleta de swab 

nasal, nebulização, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, 

entre outros); 

 Evitar tocar olhos, nariz e boca; 

 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool 

70%, seguindo os 5 momentos (1. Antes do contato com o paciente, 

2. antes da realização de procedimento; 3. após risco de exposição 

a fluidos biológicos; 4. após contato com o paciente e; 5. após contato 

com objetos tocados pelo paciente). 

 Realize limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos 

utilizados para avaliação do paciente (estetoscópio, termômetro, etc.) 

e superfícies (mesa do consultório, maçaneta, etc.). 

 Solicitar ao profissional de higienização a troca do lixo contaminado 

quando atingir dois terços da capacidade de armazenamento do saco 

de lixo infectante ou ao final do período de trabalho. 

 

 

 

 Administrativo/ Recepção 

 

 Manter distanciamento social de 2 metros dos usuários. Não havendo 

possibilidade de distanciamento, admite-se o uso de máscara 

cirúrgica por esses profissionais; 

 Higienizar, frequentemente, as mãos com água e sabonete líquido, 

seguindo os 5 momentos; 
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  Realizar limpeza frequente do balcão. 

 

 Agentes Comunitários de Saúde – ACS 

 

 Utilizar máscara cirúrgica e manter distanciamento social de 2 

metros, durante a recepção dos usuários na unidade. 

 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabonete líquido, 

seguindo os 5 momentos. 

 Ao realizar as visitas domiciliares, recomenda-se que a visita ocorra 

em região peridomiciliar (ambientes externos a casa). 

 Suspender as atividades em grupo, a fim de evitar a 

transmissibilidade local. 

 

 Dentistas/Auxiliares de Saúde Bucal/Técnicos de Higiene Bucal: 

 

 Manter rotinas de biossegurança padrão com a particularidade de 

uso das máscaras N95/PFF2, preferencialmente, ou cirúrgica, para o 

atendimento dos pacientes com sintomas respiratórios;  

 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido, seguindo os 5 

momentos.  

 

 Farmacêutico e equipe da farmácia: 

 

 Manter distanciamento de 2 metros dos usuários que solicitam 

medicamentos no balcão da farmácia, não havendo possibilidade de 

distanciamento, admite-se o uso de máscara cirúrgica por esses 

profissionais; 

  Higienizar frequentemente as mãos com água e sabonete líquido, 

seguindo os 5 momentos e realizar a limpeza frequente do balcão. 

 



     

26 

 

17.2  Orientações sobre a organização do processo de trabalho na aps/esf 

para os atendimentos dos casos sintomáticos respiratórios e suspeitos 

de covid-19 a fim de evitar propagação e contaminação do vírus 

 

Se houver espaço na USF/UBS, manter uma sala de priorização de 

atendimento e um consultório destinado exclusivamente a atendimento de 

pessoas com sintomas respiratórios seguindo fluxo de FAST-TRACK (fluxo 

rápido). O fluxograma do Fast-Track e deve ser incorporado pelas equipes das 

UBS e pode ser aplicada em cada estágio de atendimento pelo: agente 

comunitário de saúde/ recepcionista, enfermeira(o), médica(o), auxiliar ou 

técnica(o) de enfermagem. 

Caso não tenha infraestrutura adequada para separar uma sala específica, 

manter uma sala com melhor ventilação e menos circulação de pessoas para 

realizar os atendimentos e proceder à desinfecção a cada atendimento 

conforme normas de biossegurança ou inclusive espaço confortável na área 

externa da UBS/USF. 

Observação: Nessa sala, o paciente é atendido e os diversos profissionais 

se revezam para atendê-lo sem necessidade de fluxo do paciente dentro 

da UBS/USF. Não deve ter carpete ou tapetes; deverá ser uma sala 

ventilada e deve ser mantida com a janela aberta, porta fechada e com 

ventilador/ar-condicionado desligado; E quando o profissional estiver 

atendendo o paciente, deverá manter as janelas abertas, porta fechada e 

ventilador/ar-condicionado desligado. Deve-se deixar disponíveis lenços 

de papel para higiene nasal e álcool 70%/ pia com água e sabão para 

permitir higienização frequente de mãos, além de dispor de lixeira 

específica para descarte do lixo contaminado. 
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17.3 Fluxo FAST-TRACK para a Atenção Primária em locais com 

transmissão comunitária 

 

 
 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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17.4  Manejo clínico na APS/ESF 

 

O manejo clínico da Síndrome Gripal 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 da 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 não tem risco elevado para 

COVID-19, mas apresentam maior risco de gravidade se infectadas por 

Influenza. 

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: 

 

1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19 

2. Medidas para evitar contágio na UBS 

3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal 

4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

5. Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de 

urgência/emergência ou hospitalares 



     

29 

 

6. Notificação Imediata 

7. Monitoramento clínico. Medidas de prevenção comunitária e apoio à 

vigilância ativa 

 

17.5 Teleatendimento 

 

Foi publicada PORTARIA Nº 467, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que dispõe, em 

caráter excepcional e temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o 

objetivo de regulamentar e operacionalizar as medidas de enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da 

epidemia de COVID-19.  

Através desse portaria ficam autorizadas, em caráter excepcional e temporário, 

ações de Telemedicina, de interação à distância. Elas podem contemplar o 

atendimento pré-clínico, suporte assistencial, consultas, monitoramento e 

diagnóstico, realizados por meio de tecnologia da informação e comunicação, 

no âmbito do SUS. Os atendimento deverão garantir garanta a integridade, 

segurança e o sigilo das informações. Deverão também ser registrados em 

prontuário clínico, com as seguintes informações: 

I - dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido 

em cada contato com o paciente; 

II - data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o 

atendimento; e 

III - número do Conselho Regional Profissional e sua unidade da federação. 
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FAST-TRACK DE TELEATENDIMENTO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA - 

FLUXO RÁPIDO 

 
 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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17.6 Estratificação da gravidade da síndrome gripal 

 

Em consulta médica, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é 

fundamental estratificar a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente 

casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em 

consulta médica da seguinte forma: 

A. Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente no 

âmbito da APS/ESF devido à menor gravidade do caso; e 

B. Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade 

e, portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF e encaminhamento a 

Centro de Referência/Urgência/Hospitais para observação 24h ou intervenções 

que exijam maior densidade tecnológica. 

As tabelas a seguir fornecem subsídios técnicos para que o médico de família 

e comunidade/ médico da APS defina o nível de gravidade e decida pelo 

acompanhamento na APS/ESF 

 

Ministério da saúde, 

2020 

 

  

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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 Segue na tabela abaixo as comorbidades que contraindicam 

acompanhamento ambulatorial da SG em APS/ESF  

 

As tabelas a seguir fornecem subsídios para a avaliação de gravidade em 

crianças.Frequência respiratória (por minuto) em crianças 

 

 

 

Ministério da saúde, 

2020 

Frequência respiratória (por minuto) em crianças 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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Frequência cardíaca (por minuto) em crianças 

 

 

17.7 Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

 

 Manejo Terapêutico 

Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas como 

repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e 

antitérmicos e isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos 

sintomas.  

Diante da possibilidade de síndrome gripal por outros vírus, como a Influenza, 

indica-se o uso de Oseltamivir nos casos de síndrome gripal e fatores de risco 

para complicações. A dose  de Osetalmivir deve ser ajustada para pacientes 

com insuficiência renal. 

 É necessária a comunicação plena com um profissional de saúde da APS/ESF 

durante todo o cuidado doméstico do paciente até a o fm do período de 

isolamento. A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro 

devem ser realizados por um profissional da APS, a cada 48 horas, 

preferencialmente por telefone, solicitando consulta presencial se necessidade 

de exame físico.  

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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Seguem nas páginas a seguir as tabelas sobre o manejo terapêutico na APS, 

Condições de risco para complicações e recomendação de uso do osetalmivir, 

e a dosagem de osetalmivir para pacientes com insuficiência renal. 

 

  Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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 Fonte: SESA/ES 2020 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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 Isolamento Domiciliar 

 Segundo a Portaria 454/2020, todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome 

Gripal deverão realizar isolamento domiciliar juntamente com as pessoas que 

residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticas, portanto faz-

se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do período de 

isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas.  

A prescrição médica de isolamento deverá ser acompanhada dos seguintes 

documentos pela pessoa sintomática: Termo de consentimento livre e 

esclarecido e Termo de declaração, contendo a relação que residem ou 

trabalhem no mesmo endereço. 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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17.8 Casos graves: estabilização e encaminhamento ao centro de 

referência ou centro de urgência 

 

Casos classificados como graves devem ser estabilizados e encaminhados aos 

serviços de urgência ou hospitalares de acordo com a organização da Rede de 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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Atenção à Saúde local. Procure informações junto a Secretaria de Saúde de 

seu município acerca dos serviços de urgência e/ou hospitalares que foram 

definidos como Centros de Referência para a COVID-19 em sua região. O 

encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária onde 

ocorreu a classificação do caso. Deve-se articular na rede local de saúde a 

necessidade de recepcionamento priorizado desse cidadão, garantindo 

transporte sanitário adequado. 

 

17.9 Monitoramento clínico 

 

Os pacientes com Síndrome Gripal em acompanhamento ambulatorial na 

APS/ESF devem permanecer em isolamento domiciliar por 14 dias a contar da 

data de início dos sintomas.  

O monitoramento deve ser realizado a cada 48 horas, preferencialmente por 

telefone, solicitando consulta presencial se necessidade de exame físico. 

Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes e 

também deverão ser afastados por 14 dias e acompanhados pela APS/ESF, 

além 

de serem estratificados de maneira apropriada caso iniciem com sintomas. 

Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o desenvolvimento de 

sintomas graves em familiares do paciente, torna-se obrigatório o 

encaminhamento para os outros níveis de cuidado do SUS 
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17.10 Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

Em relação a medidas de prevenção comunitária, o Ministério da Saúde, em 

ressonância com as diretrizes mundiais, preconiza como medidas de 

prevenção à população. 

 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020 

 Fonte: Ministério da Saúde,2020  
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17.11 Recomendações para gestantes e puérperas 

As gestantes que apresentem síndrome gripal, deverão ter seus procedimentos 

eletivos (consultas e exames de rotina), adiados em 14 dias, e quando 

necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes. 

Todas as demais gestantes, assintomáticas ou sem síndrome gripal, deverão 

ter preservado seu atendimento. Desse modo, recomenda-se a continuidade 

das ações de cuidado pré-natal de todas as gestantes assintomáticas, 

resguardado o zelo com a prevenção de aglomerações, com as melhores 

práticas de higiene, e com o rastreamento e isolamento domiciliar de casos 

suspeitos de síndrome gripal. 

 

  Fonte: Ministério da Saúde,2020 
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17.12 Fluxo de atendimento das síndromes respiratórias 
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18. AÇÕES ESTRATÉGICAS MUNICIPAIS  

18.1 Definição das ações por nível de resposta: 

A definição de caso suspeito para Coronavírus está sujeita ao cenário 

apresentado no Brasil e sofrerá modificações definidas pelo MS. 

Na aplicação do plano de contingência, as atividades específicas serão 

direcionadas para três níveis de respostas: 

A. Nível de resposta: Alerta: Corresponde a uma situação de risco de 

introdução do novo Coronavírus (COVID-19) no Município, contudo sem a 

presença de casos suspeitos conforme definição do MS, mas com a existência 

de casos suspeitos no Brasil. 

B. Nível de resposta: perigo Iminente: Corresponde a uma situação em que 

há caso suspeito, de acordo com a definição do MS. 

C. Nível de resposta: emergência de saúde pública: 

 Cenário I - Corresponde a uma situação em que há caso confirmado 

importado no Município, ou seja, sem transmissão local. 

 Cenário II - Corresponde a uma situação em que há caso confirmado 

autóctone no Município, ou seja, com transmissão local. 

 Cenário III – Transmissão local comunitária/sustentada quando houver 

casos autóctones confirmados sem vínculo, com contato próximo ou 

domiciliar. 
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19. AÇÕES ESTRATÉGICAS POR NÍVEL DE RESPOSTA 

A. Nível de resposta: alerta 

 A.1. Gestão 

• Articular áreas estratégicas para verificação dos insumos necessários para o 

enfrentamento da doença de forma a providenciar a aquisição e distribuição de 

todos os insumos, como sabão líquido, papel toalha, álcool gel e equipamentos 

de proteção individual (EPI), para abastecer e reforçar a rede de saúde; 

• Identificar fontes de equipamentos e recursos adicionais para a realização das 

ações atribuídas à secretaria de saúde para a execução do plano; 

• Prover meios para garantir a execução das atividades no nível de alerta; 

• Promover estratégias eficientes de educação permanente para os 

profissionais da rede de saúde no município; 

• Direcionar estratégias de comunicação de massa; 

• Elaborar junto às áreas técnicas materiais informativos/educativos sobre o 

novo 

Coronavírus; 

• Disponibilizar a situação epidemiológica municipal por meio de boletins 

informativos do COVID-19 através da Secretaria Municipal de Comunicação 

nas redes sociais oficiais com periodicidade definida pela setor; 

• Garantir o cumprimento das medidas de enfrentamento do COVID-19 

estabelecidas pelos órgãos federais, estaduais e municipais; 

 

A.2. Vigilância à saúde 

• Atualizar diariamente os gestores locais quanto a situação epidemiológica 

local, bem como com as mudanças nas definições e/ou recomendações da 

OMS e MS; 
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• Sensibilizar os profissionais de saúde da rede pública e privada para a 

notificação imediata de casos suspeitos, de acordo com a definição de caso 

vigente, estabelecida pelo MS/NT/SESA 

•Realizar busca ativa em unidades de saúde municipal e privada com enfoque 

no Coronavírus diariamente; 

• Investigar os rumores e os casos potencialmente suspeitos notificados pelas 

unidades de saúde para verificar se atendem à definição de caso suspeito 

estabelecida pelo MS/NT/SESA 

• Construir os protocolos de vigilância epidemiológica, referente aos 

instrumentos e fluxos de notificação, investigação de casos suspeitos, 

confirmação de casos, coleta e envio de amostras e monitoramento de casos e 

contatos, em consonância com o protocolo nacional e estadual; 

• Capacitar os profissionais da rede de saúde municipal e privada sobre os 

sinais e sintomas da doença, medidas de prevenção e controle, notificação, 

investigação, bem como atualizá-los sobre o cenário epidemiológico nacional e 

mundial; 

• Sensibilizar o comércio local sobre os sinais e sintomas e quanto ao 

cumprimento das medidas de prevenção da doença; 

• Realizar capacitação de coleta de amostras biológicas para isolamento viral 

para profissionais da rede de saúde municipal e privada; 

• Monitorar o atendimento de casos de Síndrome Gripal (SG) e de notificações 

de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), visando reconhecer mudança 

no comportamento epidemiológico e, principalmente, na circulação de vírus 

respiratórios; 

• Divulgar números para realização de denúncias quanto ao não cumprimento 

do isolamento por parte dos viajantes que vieram de áreas de transmissão local 

e/ou pacientes sintomáticos respiratórios/ suspeitos de COVID-19; 
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• Disponibilizar uma equipe da vigilância local nos acessos principais do 

Município a fim de orientar quanto as medidas preventivas e notificação   do 

cumprimento do isolamento/ quarentena sempre que necessário; 

 

A.3.  Atenção à saúde 

•Seguir as MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE descritas neste plano; 

•Seguir as DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS PARA COVID-19   

descritas neste plano; 

• Seguir as ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE REORGANIZAÇÃO 

DE FLUXOS ASSISTENCIAIS E DE PROCESSO DE TRABALHO, E 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA APS E 

PACIENTES presentes neste plano; 

• Seguir as ORIENTAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE 

TRABALHO NA APS/ESF PARA OS ATENDIMENTOS DOS CASOS 

SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS E SUSPEITOS DE COVID-19 A FIM DE 

EVITAR PROPAGAÇÃO E CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS já descritas neste 

plano 

• Replicar junto a equipe de ESF as orientações e medidas estratégicas 

traçadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais que se encontram neste 

plano; 

• Garantir que as equipes de saúde estejam alinhadas no cumprimento deste 

plano; 

• Garantir o atendimento preferencial de casos de SG e SRAG visando 

reconhecer prováveis casos suspeitos do Coronavírus;  

• Garantir que durante atendimento seja aplicado ao fluxo rápido de 

atendimento ( FAST-TRACK)  de COVID-19; 
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• Comunicar a vigilância epidemiológica local todo caso suspeito de COVID-19 

antes mesmo de realizar a notificação no sistema; 

• •Garantir e certificar que a coleta de swab seja solicitada e coletada apenas 

nos casos de SRAG e pessoas com sinais e sintomas respiratórios com ou 

sem febre nestas categorias: hospitalizados, profissionais de saúde, 

profissionais da força de segurança, institucionalizados em penitenciárias e 

institucionalizados de instituições de longa permanência de idosos; 

• Garantir a aplicação dos protocolos de desinfecção e limpeza de salas e 

equipamentos das unidades de saúde e transportes de pacientes já descritas 

anteriormente neste plano; 

• Priorizar nas Unidades de Saúde os atendimentos a pessoas acima de 60 

anos e pessoas com síndrome gripal e ou SRAG. E as vagas de urgência e 

emergência deverão ser ampliadas.  

• Suspender os atendimentos de cardiologia, neurologia e psiquiatria, pois 

estes profissionais atendem em municípios com casos confirmados de COVID-

19 e seu atendimento em nosso município gera aglomeração. Sendo que 

posteriormente estes atendimentos devem compensados por estes 

profissionais; 

• Priorizar os atendimentos de fisioterapia apenas para os casos mais graves, 

sendo um paciente por atendimento. E os idosos neste momento devem ter 

seus atendimentos suspensos na tentativa de protegê-los por pertencerem ao 

grupo de risco, e estes devem ser avisados previamente; 

• Priorizar os atendimentos odontológicos para casos de urgência, e informar 

aos demais pacientes que procurarem o serviço e não se enquadram nesta 

condição que após o período crítico terão seus atendimentos realizados. 

• Manter as consultas em pediatria priorizando vagas para atendimento de 

urgência e de casos suspeitos de covid-19 e quadros de SG/ SRAG; 

• Os atendimentos de ortopedia estarão voltados apenas às demandas de 

urgência e emergência; 
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• Está suspenso o transporte de consultas e tratamentos eletivos fora do 

município. Exceto os tratamentos em oncologia e outros tratamentos essenciais 

contínuos; 

• Está suspenso aos profissionais de saúde férias, folgas e afastamento sem 

condição médica que o justifique. Caso haja descumprimento, o profissional 

terá os dias descontados em seus vencimentos. 

 

B. Nível de resposta: perigo iminente: 

B.1. Gestão 

Intensificar todas as ações do nível de alerta e: 

• Convocar reunião, sempre que se fizer necessário para alinhamento da 

resposta integrada ao enfrentamento da COVID-19; 

• Prover meios para a garantia da continuidade das atividades do plano, no 

nível de perigo iminente; 

• Garantir a continuidade do abastecimento de insumos como sabão líquido, 

papel toalha, álcool gel e EPI na rede de saúde municipal; 

• Garantir a aquisição de termômetro digital de testa e adquirir, conforme 

demanda, outros insumos essenciais para garantia das ações em caráter 

emergencial; 

 • Manter permanente articulação com a Gestão regional para apoio mútuo 

quanto ao fluxo dos pacientes às Unidades de Referência, bem como para a 

execução do plano de contingência municipal; 

• Articular e ampliar as ações de comunicação junto a população, a fim de 

informar quanto a situação epidemiológica, novos fluxos diante dos cenários de 

saúde e reforçar o cumprimento das medidas locais de enfrentamento do 

COV|ID-19. 
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B.2. Vigilância à saúde 

Intensificar todas as ações do nível de alerta e: 

• Alertar os gestores estratégicos (SEMUS/ APS / REDE HOSPITALAR) sobre 

a mudança no cenário epidemiológico e o nível de resposta ativado; 

• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos 

casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou 

até o descarte para a COVID-19, a cada 48 horas; 

• Realizar levantamento de contatos dos casos notificados para monitoramento; 

• Monitorar os contatos dos casos suspeitos, a cada 48 horas, durante o período 

de incubação (14 dias) ou até o descarte para COVID-19 do caso índice; 

• Elaborar e divulgar para gestores estratégicos (APS / SEMUS/ REDE 

HOSPITALAR), resumo técnico dos casos notificados de COVID-19 e informe 

epidemiológico diariamente; 

• Intensificar as ações da equipe da vigilância local nos acessos principais do 

Município e acrescentar a fiscalização dos passageiros em transportes 

coletivos advindos de outros municípios com transmissão comunitária já 

instalada.  Fazer uso de termômetro digital de testa para agilizar na triagem de 

sintomáticos; 

• Monitorar e/ou realizar coleta de amostras biológicas para diagnóstico 

laboratorial de casos suspeitos sintomáticos, de acordo com as definições de 

caso vigentes estabelecidas pelo MS; 

• Monitorar o seguimento da amostra para o laboratório de referência até a 

liberação do resultado;  

• Apoiar as unidades de saúde na realização e transporte de coletas de 

amostras 

biológicas para isolamento viral para COVID-19; 
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• Realizar a vigilância de SRAG e influenza para os casos descartados para 

COVID-19 que se enquadrem na definição de caso de SRAG, independente do 

resultado para Influenza; 

• Realizar atualizações para os profissionais de vigilância epidemiológica e 

Atenção Primária a Saúde municipal conforme a mudança no cenário 

epidemiológico e o nível de resposta estabelecido; 

 

B.3. Atenção à saúde 

Intensificar todas as ações do nível de alerta e: 

• Atender e executar o protocolo de assistência a casos suspeitos e medidas 

de isolamento na unidade, até a transferência para a referência; 

• Disponibilizar o transporte de pacientes graves suspeitos de COVID-19 à 

referência regional ( transporte terceirizado contratado pela SESA com base no 

HERAS, ou na sua demora ambulância municipal com destinação especifica 

para este fim 

•Notificar imediatamente o caso suspeito EXCLUSIVAMENTE no e-SUS VS, 

LEMBRANDO DE COMUNICAR A VIGILANCIA LOCAL ANTES DA 

INSERÇÃO; 

• Realizar a desinfecção e limpeza de salas e equipamentos das unidades de 

saúde; e transportes de pacientes, segundo as medidas já descritas neste 

plano ( POP de desinfecção de US). 

• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático 

dos pacientes; 

• Garantir a distribuição do medicamento específico para os casos de SG e 

SRAG que compreendem a definição clínica para uso do fosfato de oseltamivir 

na rede de saúde do município; 
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• Monitorar, rever e estabelecer logística de controle, distribuição e 

remanejamento, conforme aumento da demanda de medicamentos 

sintomáticos para COVID-19 e de fosfato de oseltamivir; 

 

C. Nível de resposta: emergência de saúde pública (Cenários I,II E III) 

Intensificar todas as ações dos níveis anteriores e: 

C.1 Gestão 

• Realizar reunião semanal com gestores e coordenadores envolvidos no 

enfrentamento da COVID-19, a partir do Cenário II (Caso confirmado 

autóctone); 

• Prover mecanismos para expansão de serviços de saúde e ampliação do 

atendimento, identificando as estratégias viáveis; 

• Garantir apoio para fortalecer as equipes de resposta rápida, necessárias ao 

atendimento de pacientes, busca ativa, detecção, acompanhamento e 

investigação laboratorial e epidemiológica de casos suspeitos de COVID-19 e 

de seus contatos e se necessário realizar a redimensionamento de profissionais 

e /ou contratação de profissionais diante do cenário III (transmissão local 

comunitária); 

• Manter a rede atualizada sobre protocolos clínicos e medidas de prevenção; 

•Alertar imediatamente ao chefe do poder executivo municipal, Cenário de 

Emergência de Saúde Pública para subsidiar tomada de decisão; 

• Incentivar a realização de reuniões virtuais, cancelar viagens não essenciais, 

trabalho remoto (home office quando possível); 

• Estimular a adoção de horários alternativos dos trabalhadores para 

redução em horários de pico, escalas diferenciadas quando possível; 
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• Estimular o trabalho de setores administrativos ou similares, para que 

ocorram em horários alternativos ou escala. Reuniões virtuais e home office, 

quando possível 

 

C.2 Vigilância a saúde 

• Alertar os gestores estratégicos (APS/ SEMUS/ REDE HOSPITALAR) sobre 

a mudança no cenário epidemiológico e o nível de resposta ativado; 

• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos 

casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou 

até o descarte para COVID-19, residentes em área descoberta da Estratégia 

de Saúde da Família (ESF); 

• Ampliar os horários de funcionamento da equipe de vigilância em saúde, 

considerando a necessidade de plantões noturnos e escalas aos finais de 

semana a fim de garantir o cumprimento das medidas preventivas, notificação    

do isolamento/ quarentena; 

 

C.3 Atenção à saúde 

• Garantir a notificação de novos casos suspeitos; 

• Monitorar a evolução clínica dos casos suspeitos internados até a alta e dos 

casos em isolamento domiciliar durante o período de incubação (14 dias) ou 

até o descarte para COVID-19, residentes em área coberta pela Estratégia de 

Saúde da Família; 

• Avaliar a capacidade e qualidade dos atendimentos nos serviços de pronto 

atendimento municipais, indicando a necessidade ou não da ampliação dos 

atendimentos; 

• Divulgar situação epidemiológica entre os profissionais da rede de atenção 

municipal. 
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• Ampliar os horários de funcionamento das Equipes de Estratégia Saúde da 

Família, considerando a necessidade de plantões noturnos e escalas aos finais 

de semana, a fim de garantir o atendimento de sintomáticos respiratórios, bem 

como auxiliar a equipe de vigilância em saúde no cumprimento das medidas 

preventivas, notificação de suspeitos e acompanhamento dos pacientes em  

isolamento/ quarentena; 

• Manter o monitoramento da logística de controle, distribuição e 

remanejamento, conforme aumento da demanda de medicamentos 

sintomáticos para COVID-19 e de fosfato de oseltamivir; 

• Convocar os profissionais de saúde que estão dispensados das atividades 

para realizar monitoramento dos pacientes em isolamento domiciliar com SG e 

suspeitos/ confirmados de COVID-19 e na realização da barreira sanitária junto 

aos outros profissionais da equipe de vigilância em saúde e equipes de APS e 

outras ações de apoio que possam ser realizadas;  

• Redimensionar os atendimentos na atenção primária diante cenário III 

(transmissão comunitária) organizando o fluxo da seguinte forma: 

 Referencias para atendimento de Síndromes gripais / suspeitos de 

COVID-19:  ESF III E UNIDADE SAÚDE NA HORA 

 

 Atendimentos de grupos prioritários (Gestantes/ hipertensos e 

diabéticos descompensados/ cardiopatas e outras comorbidades) 

de todas as áreas de abrangência: ESF I E UNIDADE SANITÁRIA; 

 

As ações deste plano foram estruturadas em níveis de resposta, baseado nas 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde 

(MS) e da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (SESA) com 

adaptações locais, de forma que toda ação deve ser proporcional e restrita aos 

riscos avaliados e cenários epidemiológicos existentes. 
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20. ALGORITMO DE ATENDIMENTO COVID-19  

 

FLUXO DE ATENDIMENTO DAS SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS 

(SÍNDROME GRIPAL/ SRAG) 

 

 

SESA/ES,2020 
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