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INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2020 

 

Dispõe acerca das medidas a serem adotadas para 
Manejo Clínico pela UBS/ESF, durante a COVID-19.  

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da subsecretaria de vigilância em saúde 

do Município de Viana, no uso das atribuições legais,  

 

CONSIDERANDO o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde da disseminação 

do novo Coronavírus como uma pandemia,  

 

CONSIDERANDO que o Município de Viana declarou Situação de Emergência de saúde 

pública decorrente de pandemia em razão do novo Coronavírus, conforme Decreto 

municipal nº 44, de 18 de março de 2020,  

 

CONSIDERANDO o Guia de Vigilância Epidemiológica – Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional pela doença pelo Coronavírus, 

 

CONSIDERANDO o Guia de orientações para manejo de pacientes com Covid-19, do 

Ministério da Saúde, 

 

CONSIDERANDO a necessidade de instruir e estabelecer medidas de manejo clínico na 

atenção básica municipal 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Esta Instrução Normativa estabelece medidas de Manejo Clínico na APS do 

Município de Viana, enquanto perdurar o Estado de Emergência em Saúde Pública, em 

decorrência da Pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e tem como objetivo orientar os 

profissionais de saúde para atuação na identificação, notificação e manejo oportuno de 

casos suspeitos ou confirmados de infecção humana por SARS-CoV-2, mediante critérios 

técnicos, científicos e operacionais atualizados. 

 

Art. 2º. São procedimentos preventivos à disseminação do novo coronavírus - COVID-19 

que devem ser adotados pelas Unidades de Saúde do Município de Viana:  
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I. O manejo clínico da Síndrome Gripal nas UBS/ESF difere frente à gravidade dos casos, 

de acordo com NT COVID-19 N° 19/2020 SESA/SSAS/GROSS/ NEAPRI. 

 

Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e 

monitoramento até no mínimo 14 dias, após início dos sintomas, através de planilha de 

monitoramento disponibilizada por essa secretaria. (Anexo 01)  

a) As equipes das UBS/ESF devem assumir papel resolutivo frente aos casos leves, 

identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves. 

b) A estratificação de intensidade da Síndrome Gripal (SG) é a ferramenta primordial para 

definir a conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na UBS/ESF ou para 

encaminhá-lo aos serviços de urgência/emergência do município. 

 

Art. 3º 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 

UBS/ESF incluiu os passos a seguir:  

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

I. Na recepção, todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória ou dor de 

garganta será considerado caso suspeito de Síndrome Gripal. Esta identificação deve ser 

feita por profissional em uso de EPI e capacitado em suas atribuições; 

As equipes utilizam o fast track proposto pelo MS e pelo Estado, conforme Nota 

Técnica/SESA Nº 19/2020. 

O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais: 

• Febre (>=37,8ºC); 

• Tosse; 

• Dispnéia; 

• Mialgia e fadiga; 

• Sintomas respiratórios superiores; e 

• Sintomas gastrointestinais, como diarréia (mais raros). 

 

São considerados casos leves, após consulta médica, anamnese e exame físico:  

 

SÍNDROME GRIPAL (SG) - indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por 

sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse ou dor de garganta 

ou coriza ou dificuldade respiratória.  
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• EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na 

ausência de outro diagnóstico específico. 

• EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Devem-se considerar também critérios 

específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência. 

 

Para esses casos, inclui medidas de suporte e conforto, manejo clínico, isolamento 

domiciliar e monitoramento diário pela equipe das unidades de saúde, presencial ou por 

telefone, de acordo com necessidade clínica, até alta do isolamento. Orientar para que se 

familiares desenvolverem sintomas, procurar atendimento.  

 

Quando o manejo clínico presencial deve incluir: 

• Verificação da curva térmica; 

• Verificação da frequência respiratória; 

• Verificação da frequência cardíaca; 

• Verificação da pressão arterial; 

• Verificar se os sinais e sintomas estão regredindo; 

•Verificação da progressão de sinais e sintomas, e possível agravamento, tais como: 

recrudescimento da febre e/ou surgimento de dispnéia, saturação de O2 < 95% ou cianose. 

Esse caso, providenciar a remoção do paciente para a UPA ou o PAM e informar à 

Vigilância Epidemiológica.  

 

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 

AB/ESF incluiu os passos a seguir:  

 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG (casos graves): Indivíduo de 

qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que apresente os 

seguintes sinais de gravidade:  

a) Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente 

b) Sinais de desconforto respiratório ou aumento da freqüência respiratória avaliada de 

acordo com a idade.  

c) Piora nas condições clínicas de doença de base.  

d) Hipotensão. 
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Obs.: Em crianças, além dos itens anteriores, observarem os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Vale ressaltar que febre pode não 

estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, idosos, imunossuprimidos ou 

pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e epidemiológica deve 

ser levada em consideração. 

 

II. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento aos serviços de 

urgência do município. 

 

III. Notificação Imediata  

 

A Doença pelo SARS-CoV-2 (COVID-19) é uma Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), portanto, trata-se de um evento de saúde pública de 

notificação imediata. 

 

Além da notificação, as informações de todos pacientes com síndrome gripal devem ser 

registradas no prontuário. Os profissionais devem atentar-se para o uso do CID-10 correto 

sempre que disponível no sistema de registro. 

 

O CID-10 que deve ser utilizado para síndrome gripal inespecífica é o J11.  

 

Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o B34.2 - Infecção por coronavírus 

de localização não especificada.  

 

Art. 4º Medidas de prevenção comunitária: 

1 - Realizar lavagem freqüente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, após cada 

atendimento; 

2 - Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

3 – Uso obrigatório de máscaras; 

4 - Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

5 - Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 

6 - Manter os ambientes bem ventilados; 

7 - Evitar contato com pessoas que apresentem sinais e/ou sintomas da doença; 

8 – Manter isolamento e distanciamento social. 
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IV. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento/transporte a 

centros de referência/urgência/hospitais para avaliação ou intervenções que exijam maior 

densidade tecnológica. 

 

Art. 5º. Esta Instrução Normativa é de aplicação imediata.  

 

Viana/ES, 05 de Junho de 2020. 

 

Jaqueline D’ Oliveira Jubini 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 


