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Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto e define o nível de 

resposta e a estrutura de comando correspondente a ser configurada, em cada nível de 

resposta. Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas 

com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista 

de Frutos do Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de 

animais selvagens ao público. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle 

de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) 

encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de dezembro, as 

autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China. 

A partir desse momento uma série de ações foram adotadas, culminando com a ativação 

no dia 22 de janeiro de 2020 do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública 

(COE-COVID-19), do Ministério da Saúde (MS) coordenado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), com o objetivo de nortear a atuação do MS na resposta à 

possível emergência de saúde pública, buscando uma atuação coordenada no âmbito do 

SUS.  

O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, 

Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública, seguindo a mesma linha 

utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo. Este plano de 

contingência é um documento elaborado com o objetivo de auxiliar as equipes do 

Atendimento Pré-Hospitalar e Central de Regulação do SAMU Sudoeste do Paraná, na 

resposta ao enfrentamento de um possível surto do novo coronavírus (covid-19). Este 

vírus, responsável por doença respiratória, pode determinar sérios danos às pessoas e à 

economia dos entes integrantes do sistema único de saúde.  

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-

COV-2, que apresenta um aspecto clínico que varia de infecções assintomáticas a 

quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde a maioria (cerca de 

80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos e 

aproximadamente 20% dos infectados requer atendimento hospitalar por apresentarem 

dificuldade respiratória, dentre os quais 5% podem necessitar de suporte ventilatório. 

A doença pelo coronavírus 2019 (COVID-19), nos casos sintomáticos, 

apresenta-se como uma síndrome respiratória aguda. Portanto, pode ser confundida com 

uma série de outras doenças comuns, principalmente, no período do outono-inverno que 

marca a sazonalidade do vírus influenza. 

AGENTE ETIOLÓGICO: Corona vírus (COV) é uma ampla família de RNA a vírus 

que em humanos podem causar síndromes respiratórias e gastrointestinais. O novo 

corona vírus sars-cov-2 é uma nova cepa que ainda não havia sido previamente 

identificada em humanos.  

A infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2 é uma zoonose. O vírus é classificado 

como um beta Coronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente 

Médio (MERS), porém de outro subtipo. 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO: Em média, o período de incubação é estimado em de 5 

a 6 dias, podendo  variar de 0 a 14 dias . 

 TRANSMISSÃO: A disseminação de pessoa para pessoa nos casos do MERS-COV e 

SARS-COV acredita-se que tenha ocorrido principalmente por meio de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, semelhante à 

maneira como a influenza e outros patógenos respiratórios se espalham. 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS: O paciente com a doença COVID-19 apresenta 

geralmente os seguintes sintomas e sinais: 

• Febre (>=37,8ºC); 

• Tosse; 

• Dispneia; 
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• 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 – SARA. 

DIAGNÓSTICO: As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação 

diagnóstica ainda não são consenso entre os especialistas . Entretanto, pode-se avaliar o 

quadro da COVID-19 de maneira clínica e laboratorial. O quadro clínico inicial da 

doença é caracterizado como Síndrome Gripal. O diagnóstico sindrômico depende da 

investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. Conduta uniforme é sugerida 

para todos os casos de SG 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 para identificação do vírus SARS-CoV-2 é realizado por 

meio das técnicas de RT-PCR em tempo real ou teste rápido sorológico validado pelas 

instituições de referência. 

2- JUSTIFICATIVA 

Conforme recomendação do MS, o Estado do Paraná decidiu instituir a 

elaboração do Plano de Contingência para organização dos serviços de saúde Municipal, 

preparação dos serviços de vigilância e assistência à saúde para a detecção, 

monitoramento e resposta oportuna em situações que diferem do contexto 

epidemiológico local e enfrentamento na ocorrência de casos confirmados de doença 

respiratória aguda (2019-CoV), pois se trata de uma nova doença com dados 

subestimados ou superestimados, com informações e fatos limitados. 

3- OBJETIVO GERAL 

Estruturar os serviços de vigilância em saúde e assistência frente a surto de 

Doença Respiratória Aguda 2019 nCoV. 

4- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estabelecer a utilização de protocolos e procedimentos padronizados para a 

resposta de doença respiratória aguda (2019-CoV); 

 Definir a estratégia de atuação da Secretaria de Municipal de saúde de Salto do 

Lontra diante de casos suspeitos e/ou confirmados; 

 Intensificar medidas para identificação de casos suspeitos e confirmados da 

doença; 

 Estabelecer atuação coordenada, no âmbito da SMS e demais setores 

envolvidos, para resposta aos casos potencializando a utilização de recursos; 
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 Instituir medidas para evitar a disseminação e promover o controle da doença no 

Município. 

5- ORGANIZAÇÃO DA RESPOSTA À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA 

5.1- ORIENTAÇÕES GERAIS 

O plano de contingência foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e 

parceiros com a discriminação das atividades específicas de cada área envolvida no 

controle e prevenção. 

 Nível Alerta - corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 

2019-nCoV no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos. 

 Nível Risco Iminente - Detecção de caso suspeito de (2019-nCoV) em território 

nacional e/ou caso confirmado com transmissão alóctone (importado), sem 

registro de casos secundários (contatos). 

 Nível Emergência de Saúde Pública - Detecção de contato sintomático com 

caso suspeito e/ou confirmado indicando a possibilidade de transmissão 

autóctone (caso secundário). 

6- AÇÕES/ATIVIDADES POR ÁREA 

6.1- VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à prevenção e 

controle a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Divulgar procedimentos a serem adotados no caso de detecção de casos 

suspeitos a bordo dos meios de transporte ou nos pontos de entrada conforme 

protocolo da Anvisa.    

 Emitir alerta sonoro orientando aos viajantes as medidas de prevenção e controle 

para a infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).   

 Manter comunicação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras 

organizações internacionais e autoridades de saúde para obter de modo oportuno 

e preciso, as diretrizes dos desdobramentos internacionais.   

 Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas evidências 

ou recomendações da OMS.    

 Serviços de referência organizados para a detecção, notificação, investigação e 

monitoramento de prováveis casos suspeitos para o novo coronavírus (COVID-

19), conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema de informação 

orientado pelo MS. 

 Plano de Contingência municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

COVID-19. 

 Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz 

monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta frente a 

casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Emitir alertas para as Secretaria municipal de Saúde sobre a situação 

epidemiológica municipal e estadual, com orientações para medidas de 

prevenção e controle para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

 Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação da rede, para 

permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.    

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade para 

atualização das informações.   Sensibilizar a rede de vigilância e atenção à saúde 
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organizadas sobre a situação epidemiológica do país e as ações de 

enfrentamento.    

 Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de 

saúde.   Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas 

evidências ou recomendações da OMS.    

 Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da 

saúde.   

 Notificar, investigar e monitorar prováveis casos suspeitos para infecção humana 

pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme a definição de caso estabelecida, 

no devido sistema de informação orientado pelo MS.    

 Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde o 

aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde.    

 Elaborar e divulgar Boletins Epidemiológicos com periodicidade semanal para 

atualização da situação epidemiológica do país e das ações de enfrentamento. 

 

6.2- COMUNICAÇÃO DE RISCO   

 

 Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e 

informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19); 

 Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de 

serviços de saúde e população;  

 Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da doença no 

sítio do MS e para a imprensa, por meio de coletivas;   

 Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de 

etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19;  

 Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável pela 

interlocução com os veículos de comunicação;  

 Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de 

prevenção e controle do COVID-19;   

 Divulgação de informações do novo coronavírus nas redes sociais do MS e 

parceiros; 

 Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas. 

6.3- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação de doença respiratória 

aguda (2019-nCoV); 

 Capacitar equipes nos fluxos epidemiológicos e operacionais; 

 Emitir alerta para a Secretaria Municipal de Saúde e comunidade; 

 Elaborar e divulgar os Boletins Epidemiológicos diários e ou semanalmente e 

outras análises necessárias conforme demanda da gestão e a necessidade da 

situação; 

 Subsidiar a tomada de decisão para implantação da Comissão de enfrentamento 

ao COVID 19 na Secretaria de Vigilância em Saúde; 

 Acompanhando os dados epidemiológicos; 

 Orientar a equipe de saúde do município no monitoramento epidemiológico dos 

casos; 

 Articular junto aos laboratórios de referência/regional a oportunidade na 

liberação de resultados na rede estadual de laboratórios centrais (LACEN). 
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 Estabelecer parcerias Intersetoriais através de reuniões periódicas com 

colaboradores internos e externos a SMS. 

 Realizar investigação dos óbitos, surtos e situações inusitadas. 

 Orientar os profissionais de saúde para adesão ao uso dos EPI’s e Manejo 

Clínico dos pacientes e capacitação para os profissionais. 

 Monitorar as redes sociais (whatsapp, facebook) para esclarecer rumores, boatos 

e informações equivocadas. 

 

6.3.1- NOTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO IMEDIATA 

É mandatória a NOTIFICAÇÃO IMEDIATA de caso de Síndrome Gripal e de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave, tratados como suspeitos do COVID-19 na fase de 

transmissão comunitária, via plataforma do FormSUS 2 

(http://bit.ly/notificaCOVID19).  

Além da notificação, as informações de todos pacientes com Síndrome Gripal 

devem ser registradas no prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a 

coordenação do cuidado, assim como realizar eventual investigação epidemiológica e 

posterior formulação de políticas e estratégias de saúde. Atente 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. O CID-10 específico para o COVID-19 é o 

U07.1. Nos casos em que haja também classificação por CIAP, pode-se utilizar o CIAP-

2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório Superior). 

6.3.2- CRITÉRIOS PARA NOTIFICAÇÃO 

Em relação à notificação dos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

deverão ser notificados: 

 Todos os casos de síndrome gripal (SG); 

 Todos os casos de síndrome respiratória aguda grave hospitalizados (SRAG-

Hospitalizado) e 

 Todos os óbitos por SRAG. 

As notificações de SG deverão ser lançadas no e-SUS VE 

(https://notifica.saude.gov.br) e no formulário de notificação da 8ª Regional de Saúde 

(docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4x

fLkgesuBErY3A/viewform). 

As notificações de SRAG Hospitalizado e de óbito por SRAG, deverão ser 

lançadas no SIVEP-GRIPE (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe) e no formulário 

de notificação da 8ª Regional de Saúde 

(docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4x

fLkgesuBErY3A/viewform) – Não lançar no e-SUS VE. 

Encaminhamos em anexo às fichas de notificação de SG do e-SUS e a ficha 

SRAG-Hospitalizado atualizada. 

 A coleta de amostra respiratória deverá ser realizada nas seguintes situações: 

 Casos internados por SRAG: em todos os hospitais da 8ª RS; 

 Casos de SG em unidades sentinelas de SG: somente UPA 24h de Francisco 

Beltrão. 

https://notifica.saude.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4xfLkgesuBErY3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4xfLkgesuBErY3A/viewform
https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4xfLkgesuBErY3A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrcWmhlwDDgysOtiKkK01HnUpQylCbURf4xfLkgesuBErY3A/viewform
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 Profissionais de saúde que trabalham no atendimento direto à casos confirmados 

de COVID-19 com sintomatologia compatível. 

 Casos de óbitos por SRAG. 

Para facilitar o entendimento, encaminhamos tabela sobre os instrumentos de 

notificação e recomendações de coleta de amostra respiratória. 

Caso Notificação Coleta de amostra 

respiratória 

Síndrome gripal e-sus + formulário 8ªRS Não 

(somente UPA Francisco 

Beltrão) 

SG em profissionais de 

saúde exposto 

e-sus + formulário 8ªRS Sim 

SRAG Hospitalizado SIVEP-Gripe + formulário 

8ªRS 

Sim 

Óbito por SRAG SIVEP-Gripe + formulário 

8ªRS 

Sim 

7- ATENÇÃO BÁSICA 

7.1-  ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO 

Nosso município organizou o atendimento de todos os pacientes suspeitos de 

COVID-19 em uma unidade exclusiva, com equipe exclusiva, localizada no Pronto 

Atendimento Municipal, para tal as unidades básicas de saúde municipais realizam 

triagem nas unidades e encaminham todos os sintomáticos ao PA, esta triagem é 

realizada na porta da unidade de saúde por profissional qualificado, com oferta de álcool 

gel 70%, para higienização das mãos, fornecimento de máscara cirúrgica, aferição de 

temperatura e orientações de prevenção. 

Os profissionais que atuam nesta unidade exclusiva foram e remanejados por 06 

meses, podendo este contrato se estender por mais 06 meses. Foram contratadas 03 

enfermeiras e 03 técnicas de enfermagem, tendo ainda a possibilidade de chamar mais 

classificadas, caso necessário. 

Após Classificação do caso realizada pela equipe do PA (equipe exclusiva 

COVID 19), ele pode ser:  

Leve: notifica, orienta, implementa medidas não farmacológicas (repouso, hidratação, 

alimentação adequada) e medidas farmacológicas (analgésicos e antitérmicos) e 

isolamento domiciliarpor 14 dias, posterior acompanhamento pela APS a cada 48 h. 

1) Leves: sem sinais de alerta, sem sinais de insuficiência respiratória. Notificação 

+ Tratamento domiciliar sintomático/isolamento, não realizar solicitação de 

internação. 

2) Moderado – Sinais de alarme: saturação entre 90 e 94% sem O2, dispnéia, 

esforço respiratório leve, taquipnéia (FR entre 22 e 30ipm - adultos), desidratação. 

Notificação + Tratamento no hospital do município ou pactuado, seguindo o fluxo 

habitual já estabelecido para internação: 

 

 

Município 

 

Hospital 

 

Municípios que atende 
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Francisco Beltrão 

 

Hospital São Francisco 

 

Salto do Lontra 

 

3) Moderado/grave – Sinais de alarme associado a rebaixamento de nível de 

consciência e/ou grupo de risco para complicações**. 

** Grupo de risco para complicações: idade <5 ou >60 anos, doenças crônicas 

(cardiopatia, DM, neoplasias, HAS e outras com exacerbação ou 

descompensadas), imunossupressão, tuberculose pulmonar, gestantes e 

puérperas, obesidade. 

Notificação + Cadastrar solicitação de leito no Sistema CARE para regulação 

para hospitais de referência com leitos exclusivos para COVID-19. 

4) Grave: saturação <90% ou cianose sem O2, sem melhora com O2, 

Taquipnéia* (FR>30irpm em adultos), esforço respiratório (batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal/subcostal, retração de fúrcula esternal), 

hipotensão (pele fria, pulso fino, lentidão, enchimento capilar), exacerbação de 

doenças preexistentes. 

* taquipnéia em crianças considerar:  

< 2 meses: >60irpm 

2 a 11 meses: >50irpm 

1 a 5 anos: > 40irpm 

6 a 13 anos: >30irpm 

 

Notificação + Cadastrar solicitação de leito no Sistema CARE para regulação 

para hospitais de referência com leitos exclusivos para COVID-19. 

 

7.2- CASOS LEVES: MANEJO TERAPÊUTICO E ISOLAMENTO 

DOMICILIAR 

7.2.1- MANEJO TERAPÊUTICO 

Casos leves devem ser manejados com medidas não farmacológicas como 

repouso, hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e anti-térmicos e 

isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas (Tabela 9 – 

Manejo terapêutico da SG na APS). 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 (Tabela 10). Na tabela 11 encontra-se a dose 

de oseltamivir ajustada para pacientes com insuficiência renal.  

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo 

acompanhamento ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. É necessária a 

comunicação plena com um profissional de saúde da APS/ESF durante todo o cuidado 

doméstico do paciente até a o fim 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.  

7.2.2- ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRONTO ATENDIMENTO E 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

• Estabelecer previamente critérios de triagem para identificação e atendimento dos 

casos. 

• Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas de 

prevenção a serem adotadas. 
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• Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes e acompanhantes e orientar sobre a 

higiene adequada das mãos. 

• Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao 

serviço de referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de 

isolamento. 

• Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo 

flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o 

toque em mucosas de olho, nariz e boca e realizar higiene das mãos frequentemente. 

• Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com 

acionamento por pedal para o descarte de lenços. 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) 

para a higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após 

contato com secreções respiratórias. 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de 

sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e 

abertura sem contato manual. 

• Manter os ambientes ventilados. 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 

pranchetas e telefones. 

• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros 

ambientes utilizados pelo paciente. 

• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha 

sido utilizado na assistência ao paciente. 

• Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao 

paciente e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI 

contaminados ou mãos contaminadas. 

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, 

sempre notificar previamente o serviço referenciado. 

• A provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 ou 

equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental 

impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas de procedimento, higienizantes para o 

ambiente e outros) deve ser reforçada pelo serviço de saúde. 

• Todos os casos suspeitos deverão ser encaminhados a um hospital de referência para 

isolamento, avaliação e tratamento. Os casos leves, a critério médico, poderão 

receber alta e manter isolamento em domicílio, desde que instituídas medidas de 

precaução domiciliar. 

• Atenção: não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem 

ser imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de 

isolamento.  

7.3- RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA 

PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO 

CORONAVÍRUS (2019-NCOV) 

7.3.1- Casos suspeitos ou confirmados e acompanhantes: 

- usar máscara cirúrgica; 

- usar lenços de papel (para tosse, espirros, secreção nasal); 

- orientar etiqueta respiratória; 

- higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica. 
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7.3.2- Profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento de casos suspeitos ou 

confirmados: 

- higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente; 

- gorro; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara; 

- avental impermeável de mangas longas; 

- luvas de procedimento. 

Atenção: deverão ser utilizadas máscaras de proteção respiratória (respirador 

particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de ate 0,3μ (tipo 

N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3), sempre que realizar procedimentos geradores de 

aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilaçãonão invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de 

escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias. 

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. 

7.3.3- Profissionais de apoio (limpeza, manutenção, nutrição e outros): 

- higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente; 

- gorro; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica; 

- avental impermeável de mangas longas; 

- luvas de procedimento. 

7.3.4- Recepcionistas, vigilantes ou outros que atuem no acolhimento dos pacientes 

no serviço de saúde: 

- higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica 

frequentemente; 

- máscara cirúrgica. 

-óculos de proteção individual. 

-Avental descartável. 

- gorro descartável. 

Observação 1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos 

de infecção pelo novo coronavírus e podem ser alteradas conforme novas informações 

forem disponibilizadas. 

Observação 2: Usar uma máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para 

limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus (2019-

nCoV). No entanto, apenas o uso da máscara cirúrgica é insuficiente para fornecer o 

nível seguro de proteção e outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, 

como a higiene das mãos frequentemente com água e sabonete líquido ou preparação 

alcoólica antes e após a utilização das máscaras. 

A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia 

e reduzir o risco de transmissão. 

Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover e 

descartar as máscaras e higienizar as mãos antes e após o uso. 

Procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados, 

preferencialmente, em unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro 

HEPA. Na ausência desse tipo de unidade, colocar o paciente em quarto com portas 

fechadas e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos (que 
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deverão ser realizados obrigatoriamente com máscara de proteção respiratória - tipo 

N95, PFF2 ou equivalente). 

 

 

 

8- MANEJO TERAPÊUTICO DA SÍNDROME GRIPAL NA APS, MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2020. 

MANEJO TERAPÊUTICO NA APS 

Medidas Farmacológicas  Medidas Clínicas 

Prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não 

haja nenhuma contraindicação, com possibilidade de intercalar 

os fármacos antitérmicos em casos de difícil controle da febre.  

• Antitérmico via oral:  

• 1ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), a cada 4/4 

horas ou 6/6 horas a depender da frequência de febre ou dor.  

• Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia)  

• Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo de 3mg/dia)  

• 2ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/cp) 

em caso de dor ou febre, de 6/6 horas.  

• Crianças > 3 meses: (lactentes 10 mg/kg/dose; préescolares: 

15 mg/kg/dose)  

• Adultos: 500-1000 mg VO (dose máxima no adulto 4 gramas)  

• Indica-se o uso de Oseltamivir para todos os casos de 

síndrome gripal que tenham situações de risco para 

complicações [ver Tabela 12]. Essa recomendação independe 

da situação vacinal do paciente, mesmo sendo acompanhado 

pela APS. O ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas após o 

início dos sintomas. Reforça-se que é necessário que o paciente 

procure ajuda médica em casos de agravamento, mesmo em 

uso do Oseltamivir.  

• Oseltamivir:  

• Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias.  

• Criança maior de 1 ano:  

• ≤15 kg 30 mg, 12/12h, 5 dias 

 • > 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 5 dias  

• > 23 kg a 40 kg 60 mg, 12/12h, 5 dias  

• > 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias  

• Criança menor de 1 ano de idade:  

• 0 a 8 meses 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias  

• 9 a 11 meses 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias 

• Isolamento 

domiciliar por 14 

dias a contar da data 

de início dos 

sintomas  

• Revisão a cada 48 

horas, 

preferencialmente 

por telefone, 

solicitando consulta 

presencial se 

necessidade de 

exame físico.  

• Manter repouso, 

alimentação 

balanceada e boa 

oferta de líquidos. 

Fonte: WHO technicalguidance - patient management - Coronavirusdisease 2019 

Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017 Elvino Barros. 

Medicamentos na prática clincia, 2010. 
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9- CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES EM CASOS DE 

SÍNDROME GRIPAL COM RECOMENDAÇÃO PARA USO DE 

OSELTAMIVIR, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020.  

CONDIÇÕES DE RISCO PARA COMPLICAÇÕES  

Recomendação do uso de Oseltamivir 

• Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal).  

• Adultos ≥ 60 anos.  

• Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 

anos, especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade). 

 • População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso.  

• Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de síndrome de Reye).  

• Indivíduos que apresentem:  

› Pneumopatias (incluindo asma).  

› Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e 

possibilidade de reativação).  

› Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica).  

› Nefropatias.  

› Hepatopatias.  

› Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme). 

› Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).  

› Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função 

respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, 

epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou 

doenças neuromusculares).  

› Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais de duas 

semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros.  

› Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em 

adultos). 

 Fonte: Protocolo de Tratamento de Influenza. Ministério da Saúde 2017  
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10- DOSE DE OSELTAMIVIR PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020.  

 

DOSE DE OSELTAMIVIR PARA PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL  

Clearance de Creatinina Tratamento 5 dias Profilaxia 10 dias 

Leve Clearance >60-90 ml/min 

Moderado Clearance >30-60 ml/min  

Severo Clearance>10-30 ml/min  

Pacientes em hemodiálise Clearance 

≤ 10 ml/min  

Pacientes em diálise Peritoneal 

Contínua ambulatorial– 

dPCaClearance ≤ 10 ml/min 

 

75 mg 12/12 h  

30 mg 12/12 h  

30 mg 1 vez ao dia  

30 mg após cada sessão de 

hemodiálise*  

Única dose de 30 mg 

administrada 

imediatamente após troca 

da diálise  

30 mg 1 vez por semana 

imediatamente após 

troca da diálise** 

*Serão apenas três doses (em vez de cinco) após cada sessão de hemodiálise, considerando-se 

que, num período de cinco dias, serão realizadas três sessões. **Serão duas doses de 30 mg 

cada, considerando-se os dez dias, em que ocorrerão apenas duas sessões de diálise. 

Fonte: CDC adaptado (2011; [2017]). 
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11- FLUXOGRAMA DE SINDROME RESPIRATORIA AGUDA OU 

SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE. 
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12- ATENDIMENTO PRIMÁRIO 

 

1- Identificar o caso como suspeito ou confirmado de covid-19: Síndrome gripal 

aguda: febre, tosse e dificuldade para respirar + com histórico de viagem para país 

com transmissão sustentada OU área com transmissão local, nos últimos 14 dias ao 

aparecimento dos sinais e sintomas OU Contato próximo com caso suspeito ou 

confirmado de COVID– 19 nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos 

sinais e sintomas;  

2- Estratificar o risco do paciente: leve (sem sinais de insuficiência respiratória) 

moderado e grave (com sinais de insuficiência respiratória e sinais de alerta);  

3- Casos leves devem ser aconselhados a ficar em casa em isolamento, usar 

sintomáticos habituais, hidratação e aguardar contato da UBS próxima (busca 

ativa). Orientar sobre sinais de piora e gravidade;  

4-  Casos moderados ou graves: sinais de alerta de gravidade (dificuldade de respirar, 

batimento de asa de nariz, falta de ar, tontura, hipotensão, confusão mental) 

transportar pelo SAMU, o paciente devera usar máscara cirúrgica e em local 

específico de isolamento; 

5-  Orientar o paciente a utilizar a máscara cirúrgica; 

6-  Para o atendimento dos pacientes com suspeita de COVID-19 a equipe deverá:  

a. Não utilizar adornos, anéis, relógios, etc.;  

b. Usar os EPIs adequados (uniforme, calçado fechado impermeável, luvas de 

procedimento 1 par de luva, mascara cirúrgica, óculos, gorro e avental 

hidrofóbico TNT);  

c. Não tocar desnecessariamente o paciente nem objetos;  

d. Não tocar o rosto nem a máscara com as mãos (permanecer com os dedos das 

mãos entrelaçados);  

e. Janelas abertas;  

f. Não ligar o ar condicionado para não contaminar o filtro de ar;  

g. Máscaras cirúrgicas no paciente; 

7- A cada paciente atendido realizar limpeza concorrente da unidade conforme POP 

específico;  

8- Preferencialmente não permitir acompanhante na unidade pelo risco de 

contaminação.  

13- TRANSFERÊNCIAS (VIA SAMU) 

 

1- Identificar o caso como suspeito ou confirmado de covid-19 (Síndrome gripal 

aguda: Febre, tosse e dificuldade para respirar + com histórico de viagem para 

país com transmissão sustentada OU área com transmissão local, nos últimos 

14 dias ao aparecimento dos sinais e sintomas OU Contato próximo com caso 

suspeito ou confirmado de COVID– 19 nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais e sintomas);  

2-  Transporte de casos graves de Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo 

COVID-19;  

3-  Avaliar e estratificar o risco do transporte 

4-  O médico do SAMU deverá obter todos os detalhes sobre condições clínicas 

do paciente bem como todos os dispositivos invasivos e drogas que estão sendo 

empregados no paciente: peso, idade, doenças crônicos prévias, uso de 

imunossupressores, uso de drogas vasoativas (diluição e dose), uso de sedação 

(diluição e dose), etc;  
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5- Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados que 

estiverem estabilizados e com o suporte de vida adequado na origem; 

6-  Avisar referência hospitalar sobre o caso suspeito ou confirmado e checar os 

recursos necessários para o caso (leito de isolamento e equipamentos) além de 

destinar local seguro para o desembarque da equipe (de preferência separado do 

fluxo normal da emergência rotineira);  

7- O transporte deverá ser feito pelas viaturas selecionadas previamente para o 

transporte conforme anexo 01,  

8- Uso de EPI’s conforme anexo 02; 

9- Cuidados no transporte, conforme anexo 03; 

10-  Para o retorno a base à equipe de intervenção permanece com os EPIs e no 

salão da viatura;  

11-  Chegada à base estacionar na rampa de lavagem para realizar a limpeza 

terminal da viatura, sem remover os EPIs conforme pop de limpeza terminal da 

ambulância tempo estimado 90min;  

12- Além das medidas do pop limpeza terminal, orienta se a limpeza iniciando pelo 

fundo em direção à porta traseira, e borrifação do produto antisséptico 

hipoclorito de sódio (1%) ou produto semelhante em toda a superfície após a 

limpeza, deixar agir por 20 min e remover o excesso com água; 

13- Os materiais para limpeza terminal deverão estar em local apropriado, em 

anexo ao local da desinfecção, deixar pronto antes do transporte;  

14- Antes de realizar a limpeza terminal retiram a primeira luva (contato direto com 

paciente) e descartar em local apropriado, ficando com 2 camadas de luvas; 

15- Não entrar em contato com a equipe da base ate o final da limpeza, limpeza da 

bota antes de sair da rampa com água e sabão; 

16- Limpeza da caixa transparente e materiais internos;  

17- Limpeza da bota com o borrifador de hipoclorito ou recipiente com a solução;  

14- MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

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

exposição à patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (2019-nCoV). As 

medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na 

chegada, triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada. 

Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV) em serviços de saúde. 

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E ACOMPANHANTES 

Usar máscara cirúrgica - usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal) - higiene 

das mãos frequente com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE: higiene das mãos frequente com água e sabonete 

líquido ou preparação alcoólica - óculos de proteção ou protetor facial - máscara 

cirúrgica - avental impermeável - luvas de procedimento.  

ATENÇÃO: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou 

equivalente, ao realizar procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo, 

intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, 

ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras 

nasotraqueais e broncoscopias.  

PROFISSIONAIS DE APOIO (profissionais de limpeza,nutrição, manutenção, etc) - 

higiene das mãos - óculos de proteção ou protetor facial - máscara cirúrgica - avental 

impermeável - luvas de procedimento Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, janeiro de 

2020. 
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PRECAUÇÃO PADRÃO: A implementação da precaução padrão constitui a principal 

medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais de saúde e deve ser 

adotada no cuidado de todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou 

doença de base. A precaução padrão compreende: 

 ● Higienização das mãos antes e após contato com o paciente. 

 ● Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) –avental e luvas –ao contato com 

sangue e secreções.  

● Uso de óculos e máscara se houver risco de respingos. 

 ● Fazer o descarte adequado de resíduos, de acordo com o regulamento técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Precauções para gotículas além da 

precaução padrão devem ser instituída a precaução para gotículas para todo caso 

suspeito de infecção pelo Coronavírus (2019-nCoV). Recomenda-se: 

 ● Uso de máscara cirúrgica ao entrar no quarto, a menos de 1 metro do paciente–

substituí-la a cada contato com o paciente. 

 ● Higienização das mãos antes e depois de cada contato com o paciente (água e sabão 

ou álcool gel). 

 ● Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.  

● Superintendência de Vigilância em Saúde Diretoria de Vigilância Epidemiológica 

Gerência de Doenças e Agravos Transmissíveis Centro de Informações Estratégicas e 

Resposta em Vigilância em Saúde Situações em que haja geração de aerossóis No caso 

de procedimentos que gerem aerossóis (partículas < 5 μm, que podem ficar suspensas 

no ar por longos períodos) tais como: intubação, sucção, nebulização, recomenda-se:  

 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) –avental e luvas, óculos e 

máscara [respirador] tipo N95, N99, PFF2 ou PFF3 –pelo profissional de saúde 

durante o procedimento de assistência ao paciente e para o profissional que 

entrar no quarto.  

 Manter paciente preferencialmente em quarto privativo.  

  Uso de máscara cirúrgica no paciente durante transporte.  

 Atenção: Ressaltamos que a máscara PFF2 (N95) é de uso individual, deve ser 

descartada imediatamente após o uso se molhar, sujar, mal funcionamento ou 

qualquer intercorrência na máscara. A Anvisa disponibilizou a Nota Técnica nº 

04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA de 30 de janeiro de 2020) com as 

orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle a serem 

Adotadas durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de 

Infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). 

 

15- 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: 

Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COVID-19, Ministério da 

Saúde, 2020: 

15.1- PREVENÇÃO COMUNITÁRIA 

• Realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, 

especialmente após contato direto com pessoas doentes; 

• Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

• Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

• Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

• Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; 
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• Manter os ambientes bem ventilados; 

• Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. 

Pessoas sem sintomas não necessitam usar máscaras em ambientes públicos ou em casa. 

Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários renovados 

pelo maior período possível, bem como deve ser feito adequado planejamento para que 

não fiquem sem medicamentos, buscando assim evitar o trânsito desnecessário dessas 

pessoas pela UBS. 

A tenção especial deve ser dada às casas de repouso/lares de idosos sob 

responsabilidade das equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença na 

população idosa. Ações de educação podem ser realizadas nesses locais, buscando a 

prevenção. Na ocorrência de um caso, cuidado redobrado deve ser dedicado ao paciente 

e aos demais moradores. 

15.2- RECOMENDAÇÕES EM GRUPOS ESPECIAIS 

 

GESTANTES E PUÉRPERAS 

Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérperas não possuem risco 

individual aumentado. Contudo medidas devem ser adotadas para proteção da criança. 

Além disso, gestantes e puérperas tem maior potencial de risco para desenvolvimento de 

SRAG por Síndrome Gripal decorrente do vírus da Influenza.  

GESTANTES: 

• Mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de 

dispneia deve ser valorizada na presença de síndrome gripal; 

• Em pacientes com sinais de agravamento, incluindo SpO2<95%, considerar o início 

imediato de oxigenioterapia, monitorização contínua e encaminhamento hospitalar; 

• Gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato de 

oseltamivir (Tamiflu), na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal 

independentemente de sinais de agravamento, visando à redução da morbimortalidade 

materna; 

• Não se deve protelar a realização de exame radiológico em qualquer período 

gestacional quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de 

pneumonia; 

• A elevação da temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico 

uma vez que a hipertermia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o 

paracetamol. 

PUÉRPERAS 

• Manter a amamentação. 

• Manter, preferencialmente, o binômio em quartos separados. 

• Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro. 

• Orientar a realizar etiqueta respiratória. 

• Orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes 

do cuidado com o RN. 

• Orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN. 

• Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve seguir as orientações de 

precaução padrão e gotículas. 

• Caso a puérpera precise circular em áreas comuns da casa, utilizar máscara cirúrgica. 

PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS 

Pessoas idosas, com 60 anos ou mais, possuem risco individual aumentado para a 

Sindrome Gripal e risco de complicações graves para COVID-19. Atenção especial 

deve ser adotadas nas particularidades da avaliação e conduta dessa população. 

• Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam 

compensados, devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica imediata; 
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• Atentar para sinais de alerta incomuns tais como: confusão mental aguda, agitação, 

sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade em 

deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia, incontinência, maior 

propensão para desenvolver taquipneia; 

• Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 rpm); 

• Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a maior propensão a 

déficit sensorial em idosos; 

• Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em vigência de 

infecções é possível a ocorrência de crises epilépticas em pessoas com menor reserva 

cerebral como idosos com atrofia cerebral importante; 

• Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para Idosos 

(ILPI) têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde que podem 

mascarar as manifestações da infecção por COVID-19. Assim, qualquer mudança 

significativa no estado clínico em relação à linha de base desses idosos sem explicações 

imediatas podem ser causadas por COVID 19. 

O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser implementada junto com as 

demais medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distanciamento social, 

a etiqueta respiratória e higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID-

19 (NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS). 

15.3- TECNICA PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. 
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16- FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS. 
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16.1- TÉCNICAS PARA A COLETA DE AMOSTRAS 

 

16.1.1- SWABS COMBINADOS (NASOFARINGE E OROFARINGE)  

Na técnica de swabs combinados de nasofaringe e orofaringe, deve ser utilizado 

exclusivamente swab de Rayon (fornecido no kit de coleta), seguindo as orientações: 

 ● Para a coleta de orofaringe, inserir o swab na porção superior da faringe (após a 

úvula) e realizar movimentos circulares para obter células da mucosa, evitando tocar em 

qualquer parte da boca. 

 ● Proceder a coleta de nasofarínge com os outros dois swabs que serão inseridos em 

cada narina, até atingir a região média da coana nasal, realizando movimentos 

circulares.  

● Os três swabs devem ser colocados no mesmo frasco contendo meio de transporte 

viral e as hastes excedentes retiradas.  

● Identificar o tubo com nome completo do paciente, data e local da coleta de forma 

legível. Após a coleta este material não poderá ser congelado e deve ser mantido sob 

refrigeração (2-8°C) até a entrega ao LACEN, que poderá ser realizada em até 48 horas, 

após este período orientamos que seja acondicionada em botijão de nitrogênio líquido 

e/ou utilizar gelo seco para transporte. 

16.2-  RECEBIMENTO DE AMOSTRAS PELO LACEN 

 O material encaminhado para análise deve estar acompanhado da Requisição de 

Exames do Sistema GAL impressa, Cópia do Formulário de Notificação específico para 

o novo Coronavírus. Deve constar ainda o nome e telefone para contato do profissional 

de saúde e/ou unidade responsável pela coleta. Os resultados dos exames laboratoriais 

realizados para os casos suspeitos de novo Coronavírus deverão ser acompanhados 

exclusivamente pela plataforma do GAL. 

17- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 ● Garantir estoque estratégico de medicamentos.  

● Disponibilizar medicamentos e orientar sobre organização do fluxo de serviços 

farmacêuticos;  

● Realizar aquisição dos medicamentos necessários para tratamento do novo 

coronavírus. 
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 ● Intensificar e garantir a distribuição dos medicamentos no município estabelecendo a 

logística de controle, distribuição e remanejamento. 

18- COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA 

 ● Organizar e Acompanhar a rede de atenção para atendimento dos casos de 2019-

CoV. 

 ● Capacitar as equipes de assistência quanto aos protocolos, normas e rotinas, fluxos de 

atendimento, monitoramento, de medidas de prevenção e controle.  

● Orientar os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede de atenção, 

seguirem os protocolos, normas e rotinas, fluxos de atendimento, monitoramento, de 

medidas de prevenção e controle.  

● Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus 

(2019-CoV).  

● Os serviços de saúde em qualquer nível de atenção deverão estar preparados para: 

 Identificar precocemente pacientes suspeitos; 

  Oferecer máscara cirúrgica aos pacientes suspeitos, desde o momento em que 

forem identificados na classificação de risco até sua chegada ao local de 

isolamento; 

  Aos profissionais de saúde que estão em contato como caso suspeito deve 

utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais 

prolongado e procedimentos que gerem aerossóis; eventualmente máscara 

cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de 

face; luvas; capote/avental).  

  Realizar sempre a higienização das mãos; 

  Os insumos como sabão líquido, álcool gel e EPI, deverão ser providos pela 

instituição; 

  Em alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não 

necessitar de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Sendo 

necessário avaliar cada caso, levando-se em consideração se o paciente é capaz 

de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde.  

  Nos casos em que se recomende isolamento nos serviços de saúde ou 

internação hospitalar, os municípios deverão regular vaga pelo Complexo 

Regulador Macro Oeste e remoção via SAMU.  

 Após identificado, deverá ser isolado imediatamente nas melhores condições 

possíveis e oferecer máscara cirúrgica, desde o momento em que for 

identificado na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve 

ocorrer o mais rápido possível. Caso o paciente apresente sinais de gravidade, o 

profissional deverá contatar a Central de Regulação Hospitalar para solicitar 

internação, e logo que liberado a vaga o mesmo deverá ser removido ao 

Hospital, utilizando medidas de precauções no transporte. Se o paciente não 

apresentar sinais de gravidade, deverá proceder o isolamento domiciliar até a 

melhora dos sintomas, com as recomendações e medidas de precaução e 

monitorar os contactantes. 

 Notificar imediatamente a Vigilância em Saúde Municipal. As autoridades 

sanitárias do Município, realizarão a avaliação epidemiológica do evento e no caso 

de enquadramento como caso suspeito de novo Coronavírus (2019-nCoV) 

desencadearão as medidas previstas no fluxo.  

19- COMUNICAÇÃO, MOBILIZAÇÃO E PUBLICIDADE 

 Intensificar mídia localizada no Município; 
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 Divulgar informações epidemiológicas e boletins epidemiológicos; 

 Monitorar as redes sociais, para esclarecer rumores, boatos e informações 

equivocadas; 

 Monitorar notícias para identificar fatos novos e necessidades relacionadas ao 

tema; 

 Divulgar informações sobre prevenção e controle da doença; 

 Divulgar material sobre etiqueta respiratória e higiene das mãos para população 

em geral. 

 

20- GESTÃO 

 Articular junto às áreas o desenvolvimento das ações e atividades propostas  

 Garantir estoque estratégico de insumos (tratamentos antivirais e kits para 

diagnóstico laboratorial). 

 Integrar a Comissão de enfrentamento COVID 19 

 Adquirir de forma emergencial os insumos essenciais para garantia das ações. 

 Ativar a comissão municipal de enfrentamento ao novo coronavírus, para 

definição e adoção de respostas rápidas no enfrentamento dos casos suspeitos ou 

confirmados para infecção humana pelo novo coronavírus.   

 Ampliar os horários de funcionamento da comissão municipal de enfrentamento 

ao novo coronavírus.    

 Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência, Anvisa, e 

outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus SARS-COV-2.  

 Plano de Contingência municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

COVID-19. 

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

epidemiológico da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

 Articular junto a oitava regional de saúde e outros órgãos o desenvolvimento das 

ações e atividades propostas para esse nível de alerta.    

 Garantir e monitorar estoque estratégico de insumos laboratoriais para 

diagnóstico da infecção humana pelo novo coronavírus COVID-19.    

 Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o atendimento de 

casos suspeitos e confirmados para o vírus SARS-COV-2.    

 Apresentar a situação epidemiológica nas reuniões dacomissão municipal de 

enfrentamento ao novo coronavírus COVID-19, de acordo com agenda 

estabelecida.   

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

controle do vírus SARS-COV-2.   

 Emitir instruções para os órgãos d da secretaria sobre diretrizes de controle de 

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

 Solicitar apoio aos gestores municipais no acompanhamento da execução dos 

Planos de Contingência para a infecção humana pelo novo coronavírus.    

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

manuais, guias, notas técnicas).    

 Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do vírus 

SARS-COV-2. 

20.1- AMBULÂNCIA MUNICIPAL: 

 A cabine deverá estar isolada com plástico transparente, portando os seguintes 

itens: 

 Uma caixa de luva procedimento P, M, G;  
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 Uma caixa de máscara;  

 Mochilas lacradas em saco plástico (Vias aéreas e medicação); 

 Condutor: EPIs - avental de TNT, 2 pares luvas de procedimento, 1 luva 

cirúrgica, 1 máscara, 1 óculos de proteção. 

 20.1.1- No salão: Deverão estar isoladas as seguintes áreas:  

 Compartimentos superiores, compartimentos com a rede, e lateral próxima à 

maca, a superfície da bancada, saída de ar-condicionado e exaustor; 

  Os kit de EPIs contendo, 2 aventais impermeáveis, 4 máscaras de procedimento, 

8 pares de cada de luva procedimento, p, m e g., 1 protetor facial, 2 gorros , 2 

N95, um par de luva cirúrgica adequada para cada membro da equipe. 

20.1.2- Para equipe: 

 Planejar e prover o material mínimo para atendimento em casos previamente 

informado, em caixa transparente;  

 Higienizar as mãos e paramentar-se com os EPI’s que deverão ser colocados 

dentro do salão da ambulância;  

 A equipe deverá estar atenta à colocação correta dos EPIs, assim como a 

retirada, com a supervisão do colega; 

 Verificar se as máscaras faciais estão bem acopladas; 

 O avental deverá ser amarado pelo colega, o MIKE amarra o avental da ECHO e 

vice e versa.  

 A desparamentação segue o mesmo principio.  

20.1.3- Uso de EPI’s nos casos de transferências de casos suspeitos ou confirmados 

de COVID 19 (paramentação e desparamentarão): 

 Retirar todos os adornos; 

 Uniforme completo apresentável e mangas longas; 

 Calçado fechado impermeável apropriado;  

 Higienizar as mãos com álcool em gel por 20s, conforme técnica adequada; 

 Máscara facial cirúrgica (máscara N95 nos casos indicados); 

 Gorro;  

 Óculos de proteção;  

 Avental impermeável;  

 Avental hidrofóbico (TNT) para condutor;  

 Luva cirúrgica se disponível;  

 Luvas de procedimento 2 pares;  

 Trocar as luvas durante o atendimento caso exista contato com materiais com 

alta concentração de microorganismos (exemplo, material fecal) ou em caso de 

realização de procedimentos invasivos diferentes em um mesmo paciente; 

 Com as mãos enluvadas, evitar tocar em maçanetas, puxadores, telefones e 

outros e, caso ocorra, garantir a realização da limpeza concorrente desses itens 

ao final do atendimento;  

20.1.4- Regras gerais de biossegurança para o período pós-limpeza terminal:  

Lavar cuidadosamente as mãos e antebraços, com água e sabão após a retirada 

das luvas e, na impossibilidade, higienizar as mãos, utilizar álcool gel ou similar; 

A limpeza dos óculos de proteção pode ser realizada com hipoclorito de sódio, 

não utilizar álcool 70%.  

20.1.5- Para desparamentação:  

 Retirar o segundo par de luva utilizado na limpeza terminal, ficando com a luva 

cirúrgica limpa; 
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 Com a luva cirúrgica limpa o MIKE desamarra o avental do ECHO, e vice e 

versa;  

 Retirar o avental; 

 Retirar a luva cirúrgica sem tocar na parte externa; 

 Higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Retirar o óculo; 

 Higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Retirar o gorro;  

 Higienizar as mãos com álcool 70%; 

 Retira a máscara sem tocar na parte do filtro somente pelas alças.; 

 Higienizar as mãos com álcool 70%;  

20.1.6- Cuidados necessários durante o transporte interhospitalar (COVID-19 

exclusivo)  

1- Equipe corretamente paramentada com EPIs; 

2-  Não tocar desnecessariamente o paciente nem objetos na ambulância; 

3-  Não tocar o rosto nem a máscara com as mãos (entrelaçar os dedos); 

4-  Janelas abertas;  

5-  Não ligar o ar condicionado para não contaminar o filtro de ar; 

6-  Máscaras cirúrgicas no paciente;  

7-  Paciente em VM colocar filtro bacteriano na saída do ventilador e na entrada do 

TOT;  

8-  Paciente em uso de máscara facial de alto fluxo não reinalante colocar por cima 

da máscara cirúrgica, nos casos de síndrome respiratória aguda grave que 

necessitem de oxigênio, se o paciente não suportar somente a máscara cirúrgica; 

9- Somente em procedimentos invasivos – USA e USB: EOT, aspiração traqueal, 

RCP, ventilação com bolsa válvula máscara; usar precauções contra aerossóis 

(protetor facial, gorro e máscara N 95), após o uso da máscara essa deverá ser 

acondicionar dentro do recipiente (saco de papel ou container adequado) 

ventilado com as alças para fora, podendo reutilizar (se estiver usando máscara 

de procedimento essa deverá ser descartada com técnica apropriada, higienizada 

as mãos com álcool 70% e na sequencia parlamentação com mascara N95);  

10- Revestir colchonete com manta aluminizada se esta não estiver; 

11- Cardioversor embalados em saco transparente;  

12-  Condutor não entra em contato direto com o paciente, que desenvolverá as 

seguintes funções: 

a. Condução adequada;  

b. Comunicação com a equipe do salão e Central de Regulação;  

c. Em sua posse estará, uma mochila de medicação e vias aéreas e EPI’s;  

13- Kit material e medicamento mínimo para transporte no salão da ambulância; 

20.1.7- Preparação do local de lavagem de Materiais e equipamentos exclusivos de 

covid-19: 

2 baldes; 

2 panos ;  

 Rodo; 

 Hipoclorito;  

 Álcool 70%;  

 Borrifador para hipoclorito;  

 Lixo de material contaminado; 

 OBS: todo material contaminado deverá ser descartado no local de lavagem, não 

devendo circular em outros espaços da base. 
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21- ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTES 

PARAINTERNAÇÃO SUSPEITO DE COVID-19 

Objetivo: Orientar as Secretarias Municipais de Saúde, os hospitais, os pronto-

atendimentos e a UPA sobre o fluxo e critérios para internação de pacientes com 

suspeita ouconfirmação de COVID-19. 

21.1- Normas gerais para internamento de paciente COVID -19: 

1) A regulação de pacientes suspeito de COVID-19 para leitos exclusivos COVID-19 

ocorrerá EXCLUSIVAMENTE pelo Complexo Regulador Macro Oeste. 

2) O SAMU não realizará regulação de pacientes suspeitos COVID-19 para leitos 

exclusivos. 

3) O SAMU realizará o transporte do paciente suspeito COVID-19 para leito exclusivo 

COVID-19 quando acionado pelo Complexo Regulador Macro Oeste. 

4) Será analisado pelo médico regulador do Complexo Regulador Macro Oeste as 

informações inseridas no Sistema de Regulação de Leitos – Sistema CARE. 

5) Na solicitação de transferência de paciente suspeita de COVID-19 no Sistema CARE 

deve ser indicado no campo COVID-19 Sim e informar se o caso é suspeito ou 

confirmado. 

6) As demais situações de urgência/emergência permanecem sendo reguladas pelo 

SAMU, assim como a regulação de outras patologias para leitos especializados através 

do Complexo Regulador Macro Oeste – Sistema CARE. 

7) Deve estar descrito na solicitação de transferência de leito no Sistema CARE os 

sinais de alarme e o maior número possível de informações conforme itens 

relacionados: 

a) O paciente já realiza tratamento em algum serviço? (oncologia, hemato, etc)? Onde? 

b) Possui algum fator de risco? Qual? 

c) Teve contato com suspeito ou confirmado de COVID-19? 

d) Tem doença crônica incapacitante que o mantenha restrito ao domicílio? Acamado? 

Há quanto tempo? Alimentação por sonda ou via oral? 

e) Se estiver em ventilação mecânica informar FIO2, PEEP. VT, FR. 

f) Exame físico 

g) Exames complementares: hemograma, TGO, TGP, Creatinina, Uréia, Gasometria*, 

Radiografia de tórax (infiltrado no RX por quadrantes), Tomografia de Tórax**Exames 

gasometria, tomografia, ressonância e exames de alto custo não sãoobrigatórios, caso 

possua importante informar. 

h) Como o paciente evoluiu depois de manejo com O2 em catéter 6L/min? 

i) Medicações em uso no momento? 

j) Medicações de uso contínuo? 

k) Foi vacinado para influenza em 2020? 

l) Foi notificado? 

m) Foi realizada coleta para teste diagnóstico COVID-19? Resultado? 

 

21.2- Fluxo de regulação conforme critério de gravidade 

1) Leves: sem sinais de alerta, sem sinais de insuficiência respiratória. 

Tratamento domiciliar sintomático/isolamento, não realizar solicitação de 

internação. 

2) Moderado – Sinais de alarme: saturação entre 90 e 94% sem O2, dispnéia, esforço 

respiratório leve, taquipnéia (FR entre 22 e 30ipm - adultos), desidratação. 

Tratamento no hospital do município ou pactuado, seguindo o fluxo habitual já 

estabelecido para internação: 

Município Hospital Municípios que atende 
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Ampere Hospital e maternidade 

Santa Rita 

Ampere, Realeza e Pinhal de 

São Bento 

Capanema Hospital Sudoeste Capanema Capanema 

Dois Vizinhos Hospital São Judas Tadeu e 

Hospital Pró Vida 

Dois Vizinhos, Boa 

Esperança doIguaçu, Nova  

Prata do Iguaçu Cruzeiro do 

Iguaçu 

Francisco Beltrão Hospital São Francisco Francisco Beltrão, Eneas 

Marques, Manfrinopolis, 

Marmeleiro, Salgado Filho, 

Salto do Lontra, Renascença 

Nova Esperança do Sudoeste Hospital São Matheus Nova Esperança do Sudoeste 

Planalto Hospital Nossa Senhora de 

Lurdes 

Planalto 

Pranchita Fundação Hospitalar 

Fronteira 

Pranchita, Pérola do Oeste, 

Bela Vista da Caroba 

Santa Izabel do Oeste Casa de saúde Santa Izabel 

do Oeste 

Santa Izabel do Oeste 

Santo Antonio do Sudoeste Hospital e Maternidade 

Santa Izabel 

Santo Antonio do Sudoeste 

São Jorge do Oeste Hospital Dr. Julio Zavala 

Barrientos 

São Jorge do Oeste 

Verê Hospital dos Trabalhadores 

Rurais de Verê 

Verê 

 

 

 

3) Moderado/grave – Sinais de alarme associado a rebaixamento de nível de 

consciência e/ou grupo de risco para complicações**. 

** Grupo de risco para complicações: idade <5 ou >60 anos, doenças crônicas 

(cardiopatia, DM, neoplasias, HAS e outras com exacerbação ou descompensadas), 

imunossupressão, tuberculose pulmonar, gestantes e puérperas, obesidade. 

Cadastrar solicitação de leito no Sistema CARE para regulação para hospitais de 

referência com leitos exclusivos para COVID-19. 

4) Grave: saturação <90% ou cianose sem O2, sem melhora com O2, Taquipneia* 

(FR>30irpm em adultos), esforço respiratório (batimentos de asa de nariz, cianose, 

tiragem intercostal/subcostal, retração de fúrcula esternal), hipotensão (pele fria, pulso 

fino, lentidão, enchimento capilar), exacerbação de doenças preexistentes. 

* taquipneia em crianças considerar:  

< 2 meses: >60irpm 

2 a 11 meses: >50irpm 

1 a 5 anos: > 40irpm 

6 a 13 anos: >30irpm 

Cadastrar solicitação de leito no Sistema CARE para regulação para hospitais de 

referência com leitos exclusivos para COVID-19. 

22- SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICIPIO DE SALTO DO LONTRA 

Em  nosso município equipe da Atenção Básica foi realocada, ficando suspensos 

procedimentos e consultas eletivas, grupos de gestantes e tabagismo; ficaram mantidas 

as consultas de pré-natal, recém-nascidos (1ª consulta, cadastro e vacinação), a 
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vacinação de rotina e campanha ( mediante agendamento),  a odontologia municipal por 

estar atendendo apenas urgências, foi designada a ajudar nas ações de tele atendimento 

(coronafone), e monitoramento de casos em  isolamento domiciliar, além de auxiliarem 

nas funções administrativas; A fisioterapia municipal permanece com atendimentos 

eletivos suspensos, atendendo apenas os atendimentos essenciais ( fora do grupo de 

risco)  sendo também estes profissionais designados a ajudar em funções 

administrativas e de triagem. Com relação a renovação de receitas nos casos em que há 

necessidade, estas estão sendo realizadas de forma não presencial (um familiar, fora do 

grupo de risco ou ACS da área), traz a receita antiga para que seja renovada, a 

medicação está sendo dispensada na farmácia municipal que fica na unidade central ( 

onde todos passam por triagem e ganham máscara, antes de entrar), em alguns casos 

entregamos na residência.  

 

Estamos hoje com apenas 02 unidades abertas uma onde são atendidas as 

gestantes e Rn’s, outra publico em geral (sem sintomas gripais);com agendamento 

prévio, sendo que, é realizada triagem , higienização com álcool 70% e distribuição de 

máscaras de tecido na porta . 

Em um cenário de maior incidência de casos, além da equipe exclusiva COVID, 

podemos aumentar o quadro de funcionários em mais 02 enfermeiras e 02 técnicas, que 

estão em cadastro de reserva, além do fechamento de uma das 02 unidades abertas, e 

realocação dos profissionais destas, para a unidade COVID. 

Com relação a aquisição de EPI’s, estamos enfrentando um problema de 

desabastecimento nacional, onde a indústria não consegue suprir a demanda. Até o 

momento estamos gerenciando o uso de máscaras ( principalmente cirúrgicas), até que 

consigamos reorganizar o recebimento, porém caso a situação se prolongue não teremos 

como suprir nossas  necessidades diárias, no caso de aventais impermeáveis de 

descartáveis estamos com quantidade suficiente sendo fabricada em nosso município; 

no caso de luvas cirúrgicas possuímos estoque pequeno e encontramos dificuldades na 

aquisição.  

Possuímos uma previsão de utilização de 3.000 máscaras cirúrgica/mês, e de 

utilização de máscara PFF2 de 450 unidades/mês; sendo esta nossa maior dificuldade no 

momento. 

23- PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE APRESENTAM SINAIS E 

SINTOMAS DE COVID-19  

  

23.1- Medidas implantadas:   

 Criação de uma escala de profissionais composta por técnicos de 

enfermagem para ocupar o papel de “Posso Ajudar”, identificando/triando as 

pessoas com sintomas respiratórios.   

 Formação de equipe de resposta rápida exclusiva para atendimento de pacientes 

com sintomas respiratórios, composta por enfermeiro, técnico de enfermagem e 

médico.   

 Realocação dos profissionais de enfermagem do grupo de risco, com a indicação 

de que os mesmos atuem em locais que não atendem pacientes suspeitos ou 

confirmados de covid-19.  
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23.2- Quando profissional apresentar sinais e sintomas respiratórios:  

O mesmo passará por atendimento médico na ala exclusiva do Covid-19. 

Havendo suspeita, este será afastado de suas funções, devendo permanecer em 

isolamento, aplicando todo o protocolo bem como o isolamento, inclusive para contatos 

intradomicialiares. Realização de teste rápido para Covid-19 após o sétimo dia de 

sintomas, bem como de seus contatos intradomicialiares. Acompanhamento deste 

profissional pela equipe de vigilância epidemiológica. 

  

23.3- Haverá a substituição do profissional de enfermagem por meio de:   

 Realocação de profissionais da escala de plantão do Pronto Atendimento;  

 Chamamento de profissionais de enfermagem do cadastro reserva do Processo 

Seletivo Simplificado vigente Nº 001/2020, edital Nº 05/2020;  

 Se necessário, em situação extrema necessidade, realizar a realocação 

de profissionais de enfermagem atuantes na ESF, realizando o fechamento da UBS, 

priorizando o atendimento da Urgência/emergência e equipe de resposta rápida do 

Covid-19.  

 

24- PARAMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

 
 


