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1. INTRODUÇÃO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde
Pública no dia 30 de janeiro do ano corrente, devido a doença respiratória
causada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), considerando a magnitude da
epidemia no hemisfério norte, em especial na China, Coréia do Sul e na Europa.
Mais recentemente, o governo do Estado do RS decreta situação de calamidade
pública. Conforme recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, a
Secretaria Municipal da Saúde de Viamão definiu a criação do Centro de
Operações de Emergências (COE) COVID-19, para organizar a resposta local a
Pandemia de COVID-19.
O município de Viamão teve confirmado o seu primeiro caso de COVID19 em 21/03/2020. Deve ser ressaltada a pequena cobertura de testagem de
casos suspeitos, imposta pela baixa disponibilidade de testes diagnósticos, além
da subnotificação de casos que não demandam atendimento médico. Este
cenário indica que provavelmente exista maior número de casos e que não estão
registrados no sistema de saúde do município. As atitudes adotadas até o
momento devem ser ampliadas e intensificadas, sendo o plano de contingência,
o instrumento de coordenação, pactuação e organização das estratégias,
promovendo governança para o enfrentamento da pandemia.
Nesse sentido, o Plano abriga estratégias multissetoriais que devem ser
planejadas e implementadas em todos espaços sociais públicos e privados. As
ações recomendadas neste plano de contingência tem como referência as
evidências científicas disponíveis, documentos oficiais do Ministério da Saúde e
da Secretaria Estadual de Saúde.
Medidas gerais
As experiências dos países do hemisfério norte, modelagens matemáticas
e a opinião de experts, são as principais referências para estabelecer a resposta
no município de Viamão. Nesse sentido, as medidas de distanciamento social
com contenção da circulação, exceto daquelas pessoas envolvidas em
atividades essenciais, segue sendo a principal ação de contenção da pandemia.
O plano de ação deve expressar metas e atividades que permitam implementar
esta estratégia. As medidas comunitárias de redução de contato social foram
devidamente normatizadas pelos Decretos e Portarias municipais os quais são
modificados conforme surgem evidências científicas ou outros elementos que
indiquem a necessidade.
Além disso, atitudes individuais adotadas no dia a dia, como lavagem de
mãos com água corrente e sabão, álcool gel e o distanciamento social (cerca de
2 metros de distância entre as pessoas), evitando-se aglomerações, são
recomendadas pela OMS e pelo MS do Brasil e reduzem o risco de transmissão
do novo coronavírus.

Diante da declaração que o Rio Grande do Sul é área de transmissão
comunitária, em 20 de março de 2020, pelo Governo do Estado e no Brasil, pelo
Ministério da Saúde (MS) através da Portaria No 454, esta terceira versão do
plano apresenta o detalhamento das ações intersetoriais que visam responder
a epidemia. Neste momento, embora o município não tenha nenhum óbito
causado pela COVID, busca-se prospectar ações para um cenário de expansão
da epidemia com a previsão de um hospital de campanha entre outras visando
minimizar os impactos de um cenário epidemiológico diferente do atual.
Este documento apresenta Plano de Contingência Municipal e está em
consonância com o Plano de Contingência Nacional e Estadual para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), elaborado atendendo a
recomendação da Nota Orientadora para a elaboração de planos locais de
contingência (Infecção humana COVID-19) da SES-RS.

2- OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO PRINCIPAL
Planejar, organizar e coordenar as ações emergenciais para responder a
epidemia da COVID-19 no município de Viamão
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Planejar estratégias, estabelecer metas e descrever ações que organizem
a resposta intersetorial no município de Viamão
● Coordenar a implementação do isolamento conforme normativas vigentes
● Organizar, planejar e implementar a resposta do sistema de saúde municipal;
●

●
●
●
●
●
●
●

Organizar, planejar e implementar, em parceria com Secretaria de Assistência
Social, a ampliação e reorganização de suas ações. considerando as
populações de maior vulnerabilidade
Organizar e planejar em parceria com a área de segurança pública, a
implementação de ações de controle do isolamento social;
Organizar as ações de prevenção, controle e assistência à profissionais de
saúde;
Desenvolver em parceira com a Secretaria de Comunicação Social, estratégias
de comunicação e informação em saúde;
Organizar e planejar as estratégias de mobilidade urbana junto a área de
transportes
Garantir, junto a Secretaria de Administração e Fazenda, os recursos financeiros
necessário para implementar a resposta municipal.
Construir em conjunto com a Secretaria de Educação, Esportes e Lazer,
estratégias de enfrentamento da epidemia
Garantir o adequado recolhimento e processamento dos equipamentos e do lixo
hospitalar utilizados no cuidado.

●
●

Articular junto ao Ministério Público a implementação das ações previstas neste
plano.
planejar estratégias para enfrentamento do COVID-19 grupos tradicionais

(povos indígenas, quilombolas e assentamentos)
3. Rede Assistencial- competências
A secretaria de Saúde de Viamão apresenta a seguinte composição e pontos de
atenção;

DEPARTAMENTO/SETOR ENDEREÇO TELEFONE
Secretaria Municipal de Saúde: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 |
3054.7500
Recepção dos Gabinetes: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7505
Gabinete Secretário: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7505
Gabinete Direção Geral: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7505
Setor Jurídico Do Gabinete: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 |
3054.7505
Ouvidoria SUS: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7509
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - ENDEREÇO/TELEFONE
UPA 24h Viamão: Av. Senador Salgado Filho, nº 2055 | Pda. 36 | 3446.0807
SAMU 192
Instituto de Cardiologia- Hospital Viamão: Av Isabel Bastos 138 tel: 34854700
Departamento de Apoio Administrativo: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda.
44 | 3º andar 3054.7516
Setor de Transporte e Manut. da SMS: Estrada do Cocão, nº 1260 |3434.0267
Departamento de Atenção à Saúde: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 |
3054.7518
CENTRO DE ESPECIALIDADES - ENDEREÇO/TELEFONE
Coordenação Geral: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7527
Transporte em Saúde - Remoções: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 |
3485.7232
Farmácia Medicamentos Especializados: Rua Pedro Moreira Lobato, nº 1.180 | Vila
São Lucas | 3054.7511
Saúde Indígena: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 3054.7527

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE AVALIAÇÃO E AUDITORIA
Direção do Departamento: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 5º andar |
3054.7525
Marcação de Consultas: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 5º andar |
3054.7506
Complexo Regulador: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 5º andar |
3054.7501
Informações em Saúde: Av. Senador Salgado Filho, nº 5412 | Pda. 44 | 5º andar |
3054.7507
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ENDEREÇO/TELEFONE
ESF Águas Claras: RS 040, KM 28 | Pda.: 88|Águas Claras | 3498.2167
Augusta Marina: Av. Dário Gonçalves Molho, s/nº | Augusta Marina |3435.0326
Augusta Meneguini: Av. Teodoro Luiz de Castro, nº 950 | Augusta Meneguini
|3435.2627
UR Centro: Rua José Garibaldi, nº 470 | Centro|3485.8020
Capão da Porteira: RS 040, KM 47 | Pda.: 133 |Capão da Porteira | 3321.1691
UBS Santa Cecília: Av. Édio Nagel Boit, nº 60 | Cecília |3435.2620
UBS Esmeralda: Rua Presidente Vargas, nº 46| Esmeralda |3434.2702
ESF Itapuã: Rua Godolfim Saraiva, s/nº | Itapuã |3494.1622
UR Lomba do Sabão: Rua Ângelo Silveira, nº 170 | Lomba do Sabão |3493.1191
Luciana: Rua Zilda de Abreu, s/nº | Aparecida |3493.1828
UBS Monte Alegre: Rua Espírito Santo, nº 200 | Monte Alegre |3493.7343
UBS Orieta: Rua Orieta, nº 220 | Orieta |3446.3975
UBS Planalto: Rua Monte Negro, nº 75 | Bairro Planalto |3446.7626
UBS Santa Isabel: Rua Pedro Luiz Grassi, nº 360 | Santa Isabel | 3485.8182
UBS São Tomé: Rua Lindoia, nº 81 | São Tomé |3446.2869
UBS Krahe: Rua P | nº 124 | Promorar | 3446.1747
Vila Elza: Rua Catulíno Antunes Morem, nº 344 | Vila Elza |3436.0060
UBS São Lucas: Rua Pedro Moreira Lobato, nº 1.180 | Vila São Lucas | 3493-0097
DST/HIV/AIDS/Controle da Tuberculose(CTA): Rua Ângelo Silveira, nº 170 | Lomba
do Sabão |3493.8702 Controle da Tuberculose: Rua José Garibaldi, nº 470 | Centro
| 3485.8020
Setor Especializado em Imunizações: Em todas
UBS

UNIDADES SAÚDE MENTAL - ENDEREÇO/TELEFONE
Coordenação Geral da Saúde Mental: Rua Leopoldo Migues, nº 55 | São Lucas |
3492.3086
CAPS III Álcool e Drogas – Nova Vida: Rua Raul Cabral de Menezes, 194, Centro
(ao lado do supermercado Lisboa) / 3485.8762
CAPS II Renascer: Rua dos Açores, 762 | Bairro Tarumã | 3492.8913
CAPS II Casa Azul: Rua Leopoldo Migues, Nº 55 | São Lucas | 3492.3086
CAPS II Infantil - Aquarela: Av. Bento Gonçalves, nº 530 | Centro | 3446.6928

DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - ENDEREÇO/TELEFONE
Direção do Departamento: Av. Senador Salgado Filho, nº 5594 | São Lucas
|3434.0395
Vigilância Sanitária: Av. Senador Salgado Filho, nº 5554 | São Lucas |3434.0395
Vigilância Epidemiológica: Av. Senador Salgado Filho, nº 5594 | São Lucas
|3434.0395
Vigilância da Saúde do Trabalhador: Av. Senador Salgado Filho, nº 5594 | São
Lucas |3434.0395
Centro de Controle de Zoonoses: Av. José Garibaldi, nº 3840 | Passo do Vigário
|3492.8099
Imunizações: Av. Senador Salgado Filho, nº 5594 | São Lucas |3434.0395
Competências e atribuições relacionadas ao COVID-19
Serviços de Atenção Primária – UBS e ESF : Orientações de prevenção, Acolhimento,
triagem, avaliação, classificação de risco, encaminhamento para o hospital, notificação
de casos e monitoramento
Serviços Especializados e Ambulatórios: Orientações de prevenção, Acolhimento,
triagem, avaliação, classificação de risco, encaminhamento para o hospital, notificação
de casos e monitoramento
UPA: Orientações de prevenção, Acolhimento, triagem, avaliação, classificação de
risco, manejo dos pacientes graves com encaminhamento para o hospital, notificação
de
casos.

4- METAS E ATIVIDADES DISTRIBUÍDAS CONFORME O NÍVEL DE ATENÇÃO

4.1.Metas da Atenção Primária à Saúde (APS)
Meta: Ampliar a capacidade de atendimento por demanda espontânea na APS em
90% e monitorar as agendas enquanto se mantiver a situação de calamidade
pública
Ações/ Atividades
●
●
●

Nota Técnica para reorganização das agendas já publicada
Horários de atendimento ampliado nas Unidades Meneguini e Vila Elza, para até
as 20 horas, já implementado.
Implementar horário de atendimento ampliado até às 20 horas para as unidades
Centro, Santa Isabel, São Lucas, São Tomé, Águas Claras e Itapuã;

●

●

●
●

●

Contratação de 1 médico, 2 enfermeiros e 2 técnicos de enfermagem para o
turno expandido nas unidades Centro, Santa Isabel, São Lucas, São Tomé,
Águas Claras e Itapuã
Monitorar grupos de risco - crianças até cinco anos, gestantes, idosos acima de
60 anos e portadores de comorbidades (Diabetes, HAS, doenças respiratórias,
doenças cardiovasculares, câncer, transplantes e pacientes com Aids) - através
dos Agentes Comunitários de Saúde
Notificar e monitorar Sintomáticos respiratórios colocados em isolamento
domiciliar
O atendimento na APS seguirá as normas do Fluxo Rápido para a Atenção
Primária do MS.
Manter através do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), o
TELE MONITORAMENTO dos casos suspeitos

• Manter o relatório diário dos resultados à Vigilância em Saúde, ao DAS e ao
Comitê.
● Realizar monitoramento das síndromes gripais através da equipe ESF itinerante
que atende quilombos e assentamentos e aldeias indígenas

4.2. Metas dos Serviços Especializados
Meta: Garantir a manutenção dos atendimentos especializados
conforme protocolos assistenciais estabelecidos respeitando as normas
de controle de infecção

Assistência Farmacêutica
Ações/ Atividades
● Ampliar a validade da portaria que alterou o prazo de validade das prescrições
da APS (Atenção Primária em Saúde) e dos serviços especializados,
flexibilizando a dispensação enquanto durar a epidemia.
● Monitorar os estoques de antiviral (oseltamivir) disponíveis no Município
(Almoxarifado Central e unidades básicas de saúde) em todas as suas
apresentações;
● Implementar a entrega domiciliar de medicamentos de uso contínuo para
usuários de imunossupressores
● Implementar medidas de controle de infecção, incluindo reorganização de
fluxos

SAE/CTA
Ações/ Atividades
- Suspender atividades de grupo incluindo capacitações
- Manter atendimento apenas de pacientes que não apresentem estabilidade
clínica

-

Manter testagem para HIV e IST somente em situações emergenciais
O cuidado referente às PVHA seguirá as orientações do Ofício Circular n
8/2020/CGAHV/DCCI/SVS/MS.
Disponibilizar parte da equipe para ações de capacitação e reorganização da
rede

TUBERCULOSE
Ações/ Atividades

● Organizar as agendas de forma a seguir as recomendações de distância
mínima entre os pacientes em sala de espera.
● Aumentar a periodicidade das consultas de tratamento de TB de 30 para
60 dias (ou conforme critério médico) dos pacientes do grupo de risco
para Covid-19: gestantes, idosos, imunodeprimidos, comorbidades;
conforme a disponibilidade de medicamentos esta determinação será
aplicada a todos os pacientes estáveis independente de grupo de risco;
●

●
●

Os pacientes que já estão em tratamento para a tuberculose e vierem a ter
sintomas relacionados ao COVID19, serão tratados no fluxo geral de
investigação de caso. Não há necessidade de um fluxo especial, o paciente
deverá ser orientado a comunicar o serviço de tratamento.
Disponibilizar parte da equipe para ações de capacitação e reorganização da
rede
As ações previstas para a atenção às pessoas com tuberculose seguem as
orientações da SES-RS 24/03/2020 em anexo

SAÚDE MENTAL
Ações/ Atividades
●
●

●

Manter o funcionamento do serviço com o acolhimento dos usuários com
avaliação do quadro para as situações de urgência e emergência.
Suspender atividades de grupos priorizando uma avaliação de cada paciente,
oferecendo atendimento individual como substitutivo durante o período da crise
e seguindo PTS.
Oferecer suporte de saúde mental para os profissionais envolvidos no
atendimento a pacientes com COVID-19

CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ações/ Atividades
●

●
●

●

Serviços que compõe a área: nutrição, fonoaudiologia, pediatria,
neuropediatria, obstetrícia, ultrassonografia, psicologia,psiquiatria, programa de
ostomias, serviço de raio x.
Redução da agenda de atendimentos e o manejo de fluxo reduzindo a
quantidade de pessoas no local ao mesmo tempo.
Consultas eletivas de especialistas terão seus horários de agendamento,
observando maior intervalo de tempo, exceto as consultas de pré-natal de alto
risco realizados por obstetra.
Disponibilizar parte da equipe para ações de capacitação e reorganização da
rede

HOSPITAL
O Instituto de Cardiologia Hospital Viamão é a única instituição hospitalar de Viamão e
é contratualizada pela Secretaria Estadual de Saúde para a prestação de serviço no
território. A triagem dos sintomáticos respiratórios no hospital será realizada em tenda
na área externa do hospital.
No contexto da epidemia o hospital reservou 15 leitos de baixa complexidade no andar
térreo contíguo a emergência. Além disto serão ampliados os leitos de UTI com
aumento de 10 leitos. O hospital tem ainda a possibilidade de, mediante
remanejamento de outros procedimentos, disponibilizar pelo menos mais 30 leitos em
enfermaria. O Plano completo do hospital encontra-se em anexo.

UPA
A UPA de Viamão é gerenciada pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e
Administração Hospitalar, o fluxo da unidade encontra-se em anexo.

4.3. Metas Vigilância em Saúde
Meta: monitorar a implementação das medidas de controle de infecção em 50%
das unidades/semana
Ações/ Atividades
● Realizar orientações das medidas de prevenção e controle da COVID-19
● Sensibilizar os profissionais de saúde e população em geral em relação às
medidas de prevenção (etiqueta respiratória, higiene das mãos, reorganização
de fluxos na rede de saúde, orientar a população cobre ) para COVID-19.
● Contratação de enfermeiros para monitoramento

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Monitorar o cumprimento das medidas de prevenção e controle da disseminação
do SARS-CoV-2, em casos suspeitos ou confirmados, durante o atendimento
pré-hospitalar móvel, ambulatorial e pronto atendimento e durante a assistência
hospitalar conforme Nota Técnica 04/2020/ANVISA,
Meta: implementar ações de controle e vigilância em todo o território do
município
Fiscalizar o cumprimento das normas definidas nos decretos e demais
regulamentações de contingenciamento da epidemia.
Realizar a coleta dos exames de diagnóstico, reportar os resultados dos exames
para o Comitê e para as equipes dos territórios.
Realizar o monitoramento de casos suspeitos COVID-19 com apoio da equipe
do NASF;
Monitorar e investigar casos e óbitos suspeitos;
Orientar os profissionais de saúde no monitoramento dos casos suspeitos ao
nível local, incluindo o acompanhamento e investigação de rumores;
Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARS-CoV-2 e
outros vírus respiratórios;
Elaborar boletins diários e informações para os profissionais de saúde e
população em geral sobre os casos suspeitos e confirmados
Elaboração da curva de novos casos
Definir junto à comunicação, um plano de divulgação das informações
epidemiológicas para a população
Qualificar as ações de vigilância para reduzir a subnotificação de casos
suspeitos, casos confirmados e óbitos;

●

Fornecer à estrutura de governança, a análise da situação epidemiológica
semanalmente ou quando houver modificações expressivas na notificação;

●

Contratar prestação de serviço de desinfecção de ruas e ambientes

●

Implantar protocolo de manejo dos resíduos domiciliares dos pacientes com
COVID-19 em isolamento e tratamento domiciliar conforme protocolo da
ANVISA.

●

Analisar a capacidade instalada e planejar junto a secretaria de administração
os procedimentos de manejo, transporte e sepultamento de cadáveres conforme
regulamentado pelo MS.

5 - Qualidade da Atenção em saúde
5.1.Meta: Ter implementado protocolos para controle da COVID-19 em
100% dos serviços de saúde do município enquanto durar a epidemia
Ações/ Atividades
●
●
●

●

●
●
●
●

Implantar atividades de controle de infecção com uso racional de EPI em
todas Unidades de Saúde do município.
Implantar a abordagem a sintomáticos respiratórios conforme Protocolo
do MS
Instalar “estruturas” - tais como toldos, tendas ou coberturas - que
permitam realizar-se a triagem na área externa às unidades de saúde,
com proteção à chuva e ao frio.
Orientar pacientes diagnosticados com COVID-19 e seus familiares a
respeito dos cuidados domiciliares, conforme as Diretrizes de Cuidado
Domiciliar do MS.
Implantar a triagem com critérios de gravidade com referenciamento para
UPA ou hospital;
Acompanhar a implantação dos fluxos e protocolos assistenciais do
Hospital de Viamão.
Realizar reuniões de avaliação da rede com participação da AB, UPA e
hospital pelo menos a cada 15 dias
Implementar hospital de campanha se necessário para a disponibilização
de leitos de baixa complexidade

5.2 Meta: Garantir insumos e condições para o controle de infecção nas unidades
de saúde, no domicílio quando pertinente e na comunidade conforme protocolos
existentes
Ações/ Atividades
●

●
●

●
●

●

Aquisição de álcool 70%, álcool gel e hipoclorito de sódio para
desinfecção das unidades e higiene da equipe conforme Plano de
Aplicação
Aquisição de EPIs( máscaras, protetores faciais, aventais, luvas)
Disponibilização de “kits de higiene” para casos suspeitos e confirmados
que permanecerão em seu domicílio, quando necessário: sabão, água,
hipoclorito de sódio, máscaras cirúrgicas
Contratar serviços de terceiros para a desinfecção de espaços públicos
de maior circulação incluindo paradas de ônibus das vias públicas
Articular com a Secretaria do Meio Ambiente as ações de descarte
correto dos resíduos sólidos produzidos pelos pacientes suspeitos e
confirmados com COVID-19 conforme PROCEDIMENTO 01 de 25-072019:
Limpeza e desinfecção de ambientes, equipamentos, utensílios
potencialmente contaminados, conforme protocolos vigentes.

5.2 Reduzir o risco de infecções nas 14 Instituições de Longa Permanência de
Idosos (ILPI) cadastradas no município
Ações/Atividades
• Realizar capacitação dos cuidadores das ILPIs para uso de EPI, ações de
prevenção, diagnóstico de Síndrome Gripal
• Apoiar e fiscalizar a realização das normas descritas na NOTA
INFORMATIVA DVE/DVS/CEVS/RS E DAS - SAÚDE DO IDOSO/SES-RS
(em anexo)

6- Ações de Capacitação e educação permanente
Meta: capacitar 100% das unidades e serviços de saúde até 30 de abril
Ações/ Atividades
● Realizar 18 ações de capacitação dos trabalhadores em saúde para uso de EPI,
abordagem à sintomáticos, identificação de risco e orientações de medidas
domiciliares para as unidades até o dia 30/04/2020.
● Disponibilizar espaço virtual para gerentes de unidades para readequação de
processos de trabalho nas unidades. Realizar capacitação dos trabalhadores

da saúde para prevenção, diagnóstico, encaminhamento conforme a
gravidade, orientação para o isolamento domiciliar e monitoramento dos
suspeitos e confirmados não graves;
● Disponibilizar materiais de orientação dos processos de trabalho para
100% dos trabalhadores de saúde até o dia 30/05/2020 : coleta,
biossegurança, procedimentos de transporte, encaminhamento conforme
critérios de gravidade;
●

●

●

Ações de capacitação de lideranças comunitárias para prevenção e abordagem
a sintomáticos respiratórios, em igrejas, associações de bairro, lideranças de
movimentos sociais, casas de prostituição, sindicatos e outros.
Capacitar os profissionais de saúde na abordagem a população que utiliza crack
e outras drogas inaladas para prevenção e identificação de sintomáticos
respiratórios;
Capacitar os profissionais de saúde e de órgãos correlatos sobre o manejo e
descarte adequado dos resíduos sólidos produzidos por pessoas com suspeita
ou diagnóstico de COVID-19.

7 - Ações da Assistência Social
A Secretaria de Assistência social elaborou um Plano de Contingência que
encontra-se nos anexos deste Plano. Algumas das ações relacionadas a metas
pactuadas com a equipe da secretaria de saúde que dependem de ações diretas
da Secretaria de Saúde ou de atuação conjunta estão descritas a seguir:
7.1Meta: Implantar ações de prevenção e cuidado para reduzir risco das
populações mais vulneráveis em 100% das casas de apoio e abrigagem e
das pessoas em situação de rua mapeadas pela Assistência Social

Ações/ Atividades
●
●
●
●

●

●

Disponibilizar insumos: água, sabão, água sanitária, álcool 70%, álcool
gel, máscaras
Realizar orientações para reduzir risco: distanciamento de leitos, etiqueta
respiratória
Abordagem a sintomáticos respiratórios
Implementação de duas equipes de saúde - constituídas por médico,
enfermeiro e técnico de enfermagem - para ações de APS nas casas de
apoio, abrigos e outros equipamentos da AS
Implementação das equipes de referência UR Centro e Krahe equipes de
saúde - constituídas por médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para ações de APS para populações em situação de rua
Implantar ações de controle de infecção (distanciamento entre as
pessoas, etiqueta respiratória, abordagem ao sintomático respiratório),
incluindo em “refeições comunitárias”

7.2 Meta: Contribuir para geração de renda para comunidade e garantir a
sustentabilidade da resposta à epidemia
- Definir um plano de construção de uma rede de solidariedade, identificando
artesãos e artesãs para confecção de máscaras artesanais
- Destinar para esta finalidade a matéria-prima da SMS, definindo tecidos que
serão utilizados
- Capacitar artesãos e artesãs para confecção de máscaras
- Apoio para a comercialização
- Divulgar as matérias informativas nas redes sociais sobre cuidados e uso
adequado de máscaras
- Aquisição de quantitativos promovendo uso racional de EPI

8- COMUNICAÇÃO
Meta: Manter informação diária para a comunidade e órgãos de
imprensa
Ações/ Atividades
●
●
●
●
●
●

●

Divulgar e disponibilizar em mídias sociais (facebook) os decretos, normativas e
boletins epidemiológicos
Divulgar informe epidemiológico local semanal
Desenvolver estratégias de sensibilização ao distanciamento social direcionado
aos proprietários de comércio, bares, restaurantes e afins
Identificar necessidade de realizar pesquisas de aceitabilidade das orientações,
considerando as diferentes características da população
Desenvolver estratégias de comunicação para promover adesão a quarentena,
uso de máscaras, higiene das mãos e distanciamento social
Desenvolver estratégias de comunicação para populações de favelas e
aglomerado das periferias para promover adesão a quarentena, uso de
máscaras, higiene das mãos e distanciamento social
Desenvolver estratégias de sensibilização para população em geral

9- Distanciamento social
Meta: Garantir adesão às normas de isolamento social vigentes
Ações/ Atividades

● Publicar decretos e leis municipais que garantam o fechamento de
estabelecimentos comerciais consonantes com as determinações
estaduais e nacionais, alterando sempre que pertinente
● Sensibilizar proprietários de lojas, bares, hotéis, restaurantes e igrejas
para que mantenham seus estabelecimentos fechados
● Estabelecer estratégias em comum com a Secretaria de Segurança
Pública e Polícia a restrição de circulação
● Articular junto à Secretaria de Segurança Pública e Polícia o
monitoramento de aglomerações
● Publicar decretos que regulamentem a circulação de ônibus

10. Implantação de Hospital de Campanha: o hospital de campanha será
implantado no Ginásio Municipal devido a sua estrutura já existente e a
proximidade do Instituto de Cardiologia – Hospital Viamão. A implantação
ocorrerá conforme a necessidade que será avaliada a partir da taxa de
ocupação do hospital considerando a ampliação proposta para o mesmo.
A proposta de layout do hospital de campanha encontra-se em anexo.
Meta: Implantar leitos de retaguarda em hospital de Campanha
Ações/Atividades
• Acompanhar a evolução da ocupação dos leitos do hospital de Viamão
• Fazer planta baixa do hospital de campanha
• Realizar a desinfecção preventiva, limpeza e adequação do espaço do
ginásio de esportes municipal para a alocação do hospital de
Campanha
• Adquirir equipamentos e materiais para implantação de leitos do
hospital de campanha
• Implementar leitos de hospital de campanha conforme necessidade
avaliada a partir da taxa de ocupação do hospital de Viamão
• Estabelecer e pactuar fluxo de referência e contra-referência entre
Hospital de Campanha, UPA e Hospital de Viamão.

Referências e locais úteis
1. Plano de Contingência e Ação Estadual do Rio Grande do Sul para Infecção
Humana COVID-19. Rio Grande do Sul. Fevereiro de 2020 Versão 8 (16/03/2020)
2. Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus MINISTÉRIO DA
SAÚDE.Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES)

3. Uso de EPIs: Vídeo Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
4. Lavagem
de
mãos:
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoe
s/category/ higienizacao-das-maos
5. www.saude.rs.gov.br
6. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus na Atenção Primária- Versão 3 MS

ANEXOS

FLUXO DO ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA

Definições para Vigilância Epidemiológica

Plano UPA

PROCEDIMENTO: LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES, EQUIPAMENTOS,
UTENSÍLIOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS E EFLUENTES SANITÁRIOS
Data de
Páginas: Nome do procedimento:
preparação:
3
Limpeza e Desinfecção de
25-07-2019
ambientes
potencialmente
Procedimento nº 01
contaminados, Gerenciamento
de Resíduos Sólidos e
Efluentes Sanitários
Responsáveis:
Propósito: limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos
que foram expostas a agentes contaminantes a bordo do meio Administração
de transporte coletivo ou nas áreas de infraestrutura. aeroportuária, portuária e
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Sanitários passagem
de
fronteira;
contaminados.
Empresas de limpeza e
desinfecção, gerenciamento
de Resíduos Sólidos e
Efluentes Sanitários
Âmbito: infraestrutura e meios de transporte com identificação de caso suspeito potencialmente
contaminado por agente biológico.
Preparação para as ações e tarefas:
• Manter a equipe técnica capacitada para a execução do procedimento e uso adequado
de EPI, conforme procedimento preconizado pela Autoridade Sanitária e Protocolo nº 08;
• Isolar a área a ser limpa ou desinfetada;
• Higienizar as mãos antes e após a utilização de EPI;
• Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante a
realização do procedimento;
• Manter os cabelos presos, barba feita ou aparada e protegida, unhas limpas e aparadas;
• Utilizar produtos saneantes devidamente regularizados na Anvisa;
• Utilizar produto de limpeza ou desinfecção compatível com material do
equipamento\superfície;
• Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos
que são veiculados pelas partículas de pó. Se for necessário, deve ser utilizada a
técnica de varredura úmida;
• Manter um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de Efluentes Sanitários para
aplicação em eventos de interesse à saúde pública;
• Providenciar área ou equipamento para armazenar e segregar os resíduos sólidos e
efluentes em local exclusivo e reservado dos demais;
• Providenciar o tratamento dos resíduos sólidos e efluentes sanitários de acordo com a
orientação da Autoridade Sanitária;
• Definir área de expurgo para limpeza e desinfecção de equipamentos, utensílios,
materiais e EPI e para o fracionamento e diluição de produtos de limpeza/higienização.
Ações e tarefas
Passo 1
Limpeza
Proceder a limpeza da área definida pela Autoridade Sanitária da seguinte
maneira:
1. Retirar os resíduos e descartar como resíduo tipo A ou sob orientação da
Autoridade Sanitária;
2. Remover, sempre que houver, matéria orgânica em superfícies e tratar
como resíduo tipo A;
3. Friccionar as superfícies com pano embebido com água e detergente neutro
ou enzimático, entre outros de igual ou superior eficiência;
4. Limpar as superfícies de toda área contaminada, bem como as superfícies
potencialmente contaminadas, tais como cadeiras/ poltronas, cama, corrimãos,

maçanetas, apoios de braços, encostos, bandejas, interruptores de luz e ar,
controles remotos, paredes adjacentes e janelas, com produtos autorizados
para este fim;
5. Enxaguar com água limpa ou pano úmido (considerando o local e produto
utilizado);
6. Secar com pano limpo, sempre que necessário;
7. Promover o descarte dos panos utilizados na operação como resíduo tipo A;
8. Descartar como resíduo tipo A, os equipamentos e EPI que não possam
ser limpos, ou higienizados, ou desinfetados com segurança.
Passo 2
Desinfecção
Após limpeza da área contaminada:
1. Aplicar sobre a área contaminada o desinfetante indicado;
2. Aguardar o tempo recomendado pelo fabricante do produto;
3. Seguir procedimento de desinfecção conforme indicação do fabricante do
produto;
4. Promover o descarte dos panos utilizados na operação como resíduo tipo A;
5. Descartar os equipamentos, utensílios, materiais e EPI, que não possam
ser desinfetados com segurança, como resíduo tipo A.
Esgotamento dos Efluentes Sanitários Contaminados:
• Utilizar os EPI adequados, de acordo com o Protocolo nº 08;
• Os efluentes devem ser removidos e armazenados em equipamento exclusivo de forma
a evitar que contamine outros efluentes;
• O tratamento deverá ser seguro e efetivo de forma a eliminar o agente contaminante e
evitar a contaminação do meio ambiente, conforme orientação da autoridade
competente na seara.
Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
• Utilizar os EPI adequados, de acordo com a legislação vigente, frente à possibilidade de
contato das roupas e da mucosa ocular com secreções do caso suspeito. Os calçados
devem ser fechados e impermeáveis;
• Lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene adequada das mãos com água e
sabão; O uso de álcool gel 70% é pertinente após higiene adequada das mãos;
• A relação mínima de EPI está disponível no Anexo I da RDC nº 56 de 06 de agosto de
2008 e Protocolo nº 08.
Normas ou orientações de segurança:
• Após o procedimento de limpeza e desinfecção, nunca tocar desnecessariamente
superfícies, equipamentos, utensílios ou materiais (tais como telefones, maçanetas,
portas) enquanto estiver com luvas, para evitar a transferência de microrganismos para
outros ambientes e pessoas.
Área de expurgo:
Local apropriado para receber, conferir, limpar/higienizar ou desinfetar e secar, exclusivamente,
os equipamentos, utensílios ou materiais utilizados para a execução dos serviços de
higienização/limpeza ambiental (ex.: containers de transporte de resíduos sólidos, líquidos,
lixeiras, panos-de-chão, baldes, mops, vassouras, entre outros similares), desprezo seguro de
efluentes e águas servidas.
Infraestrutura da área de expurgo:
•
•
•
•

As dimensões da área de expurgo devem ser compatíveis com as atividades a serem
desenvolvidas e sua demanda;
Deve ser projetado de forma a evitar o cruzamento de fluxos (contaminados e limpos);
Áreas úmidas com paredes e pisos em materiais lisos, não porosos, laváveis, sem
reentrâncias e com declive direcionado para os sistemas de escoamento (ralos e
grelhas) de forma a evitar acúmulo de líquidos;
As áreas secas e úmidas devem ser separadas fisicamente;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teto fechado e com forro em material liso, não poroso e lavável;
Portas (quando couber) em material resistente, liso, não poroso e lavável;
Pia ou tanque de cuba funda, com oferta de água fria e quente, dotada de ralo de
contenção de resíduos sólidos removíveis, com anteparo de segurança para contenção
de excessos, preferencialmente sobre bacia de contenção;
Ralos sifonados e grelhas, dimensionados de acordo com a demanda de uso, dotados
de contenção de resíduos sólidos removíveis e sem acesso a vetores;
Bancadas em material liso, não poroso, resistente e lavável, com alturas ergonômicas;
Pia(s) para lavagem das mãos dotada de sabão líquido e papel toalha;
Iluminação adequada e ampla ventilação para renovação do ar;
Proporcionar conforto térmico aos trabalhadores;
Armários ou prateleiras (em material higienizável) exclusivos e acesso restrito para
guarda de produtos químicos em área seca, quando couber;
O fracionamento e diluição de produtos de limpeza deve ser realizado em área
apropriada e exclusiva à finalidade, ventilada, dotada de dispenser (dosadores), lavaolhos e demais equipamentos necessários;
Armários exclusivos para armazenamento (guarda) de EPI, em área seca;
Lixeira com tampa acionada por pedal;
Os resíduos gerados no ambiente devem ser acondicionados de forma segura,
respeitando a classe desses resíduos.
Materiais necessários para uso diário

•
•

•

Os EPI devem atender ao disposto no Protocolo nº 8;
Os produtos desincrustantes/desinfetantes devem atender sua finalidade de aplicação e
possuir notificação ou registro válidos na ANVISA; disponibilizados por meio de
dosadores ou prontos para uso, rotulados, respeitando os prazos de validade, conforme
orientação do fabricante; Devem ser armazenados em local exclusivo, seguro, seco e
arejado;
Os materiais utilizados para limpeza, ou higienização, ou desinfecção dos equipamentos
e utensílios devem atender as necessidades a qual se propõem.

Notas:
• As empresas responsáveis pela limpeza, gerenciamento de resíduos sólidos e efluentes
sanitários devem manter os procedimentos operacionais padronizados (POP), incluindo
o uso de EPI, descritos, atualizados e acessíveis;
• Somente usar desinfetantes para as superfícies que foram contaminadas por agentes
biológicos ou por indicação da Anvisa;
• Não se deve usar vassouras para varrição a seco, ar comprimido, lava-jatos, pois podem
espalhar material infeccioso através do ar. Se assentos, colchões, travesseiros, lençóis,
cobertores, carpetes etc, constituídos por materiais permeáveis, estiverem contaminados
com sangue ou fluidos corporais (fezes, vômitos etc), estes devem ser removidos e
descartados pelos métodos utilizados para material de risco biológico. Alguns assentos,
que permitam limpeza e desinfecção, devem ser isolados e retirados do meio de
transporte para a realização do procedimento em local especializado.
• A área seca do expurgo pode contemplar área de recebimento, conferência, checagem,
armazenagem; Caso a área de expurgo seja dotada de janelas, estas devem ser
teladas;
• Os trabalhadores devem ser capacitados previamente ás atividades que deverão
desenvolver;
• Cabe a Vigilância Sanitária analisar e aprovar, previamente, o Projeto da área de
expurgo.
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3.1 FLUXOGRAMA DE MANEJO CLÍNCO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

CORONAVÍRUS

PACIENTES COM SINTOMAS
DE SÍNDROME GRIPAL
febre >= 38ºC -> aferida ou referida
tosse ou dificuldade respiratória
ou dor de garganta

UBS COM PORTA DE ENTRADA RESOLUTIVA, DE IDENTIFICAÇÃO
PRECOCE E ENCAMINHAMENTO CORRETO DE CASOS GRAVES

Paciente com prioridade no atendimento:
Pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (HIV ,
transplantados, etc) pacientes com doenças crônicas,
gestantes e puérperas

CONTROLE PRECOCE

Coloca máscara na pessoa antes e orientá-la a higienizar as mãos (ofertar álcool gel) ;
A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando o isolamento respiratório. A sala deve ser
mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE E MANEJO CLÍNICO

APS/ESF
Febre tosse
ou dificuldade
respiratória ou dor
de garganta

CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO
ESPECIALIZADA

Ausência de
comorbidades
descompensadas
que contraindicam
isolamento
domiciliar

 Diabetes (conforme juízo clínico)

 Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente
 Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência
respiratória avaliada de acordo com a idade

e

Comorbidades que indicam avaliação em centro
de referência

Síndrome gripal com presença de dispneia ou os seguintes sinais ou
sintomas de gravidade

 Doenças cardíacas crônicas descompensadas
OU

 Piora nas condições clínicas de doenças de base

 Doenças respiratórias crônicas
descompensadas
 Doenças renais crônicas em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5)

 Hipotensão
 Indivíduo de qualquer idade com quadro de

 Imunossuprimidos

insuficiênciarrespiratória aguda, durante o período sazonal
Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa
de nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

 Portadores de doenças cromossômicas com
estado de fragilidade imunológica
 Gestante de alto risco

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
Via formulário pelo
Formsus2
http://bit.ly/notificaCOVID19

SÍNDROME GRIPAL – INDICAÇÕES DE ISOLAMENTO DOMICILIAR
MANEJO CLÍNICO NA APS
O acompanhamento do paciente deve feito a cada 48 horas, seja frente a
frente (realizar visita domiciliar com medidas de precaução de contato)
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

MEDIDAS CLÍNICAS

 Prescrição de fármacos para o
controle de sintomas, caso não haja
nenhuma contraindicação
 Prescrever oseltamivir se
Síndrome Gripal e pessoa com
condições de risco

 Revisão a cada 48 horas,
preferencialmente por telefone,
presencial ou por telefone,
solicitando consulta presencial se
necessidade de exame físico.
 Manter alimentação balanceada e
uma boa oferta de líquidos.

SRAG (Síndrome Respiratória
Aguda Grave)
Reavaliação/
Acompanhamento clínico

Apresenta sinais/
sintomas de gravidade?

NÃO

Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco – gestante, crianças,
puérperas e idosos) e vacinar se necessário.

SIM

Manter paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do
período sintomático. Destacam-se os seguintes fatores do cuidado do
paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis
de alimentação. Todos os contatos domiciliares do paciente também
deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso apresentar
os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe de saúde para
receber atendimento.

Centro de referência

Atestado médico até o fim
do isolamento

Manejo Clínico
Equipe da APS/ESF
fica responsável pelo
encaminhamento do
paciente para o Centro
de Referência

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO

Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o
surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes.

Transporte apropriado

Atestado médico até
o fim do período de
isolamento

Isolamento domiciliar após
alta até o fim do período de
contágio. Monitoramento
por telefone a cada 48h
até o fim do período de
isolamento domiciliar

DESFECHO

Monitoramento por
telefone a cada 48
horas até o fim do
período de isolamento
domiciliar

Para mais informações sobre orientaçãoes quanto ao isolamento físico do
paciente e precauções gerais e do cuidador, ver Protocolo de Manejo Clínico.
DESFECHO
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Tabela 2. Orientações para uso correto de máscaras cirúrgicas para evitar contágio por vírus causadores de
Síndromes Gripais, Ministério da Saúde, 2020.
ORIENTAÇõES PARA USO DE MÁSCARAS CIRúRGICAS
• Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e amarre com segurança para
minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara;
• Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la;
• Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas remova o laço ou
nó da parte posterior);
• Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as mãos com água e
sabão ou álcool gel, se visivelmente suja;
• Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver úmida ou danificada;
• Não reutilize máscaras descartáveis;
• Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso;
• Troque de máscara após atender novos pacientes.
3.4 ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME GRIPAL
Após triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com enfermeiro e médico, de
acordo com processo de trabalho local. É imprescindível a realização de consulta médica a fim de
estratificar a gravidade por meio de anamnese e exame físico. Lembre-se: idosos acima de 60 anos,
pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas devem ter atendimento prioritário ao chegarem
na USF com sintomas de 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.
Para manejo dos casos de Síndrome Gripal, independente do grau de suspeição para COVID-19,
deve-se utilizar as seguintes definições adaptadas à situação atual:

SÍNDROME GRIPAL – SG
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou
dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia
ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.
Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de Síndrome
Gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução
nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.
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SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG
Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que apresente
dispneia ou os seguintes sinais de gravidade:
• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente.
• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo
com a idade.
• Piora nas condições clínicas de doença de base.
• Hipotensão.
• Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória
Em crianças, além dos itens anteriores, observar 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.
Todos os pacientes com Síndrome Gripal devem ser manejados seguindo as mesmas diretrizes
dentro do contexto da APS/ESF, já que a investigação da etiologia da Síndrome Gripal não será realizada
neste contexto. Alguns pacientes terão Síndrome Gripal decorrente do vírus Influenza, do vírus
Respiratório Sincicial ou de outros vírus, enquanto outros pacientes terão Síndrome Gripal decorrente
do Novo Coronavírus.
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 4 a 8 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 ou
encaminhamento a serviço de Urgência ou Hospital de acordo com o contexto local da Rede de Atenção
à Saúde. Para a definição da gravidade do caso, é fundamental definir se a pessoa apresenta
comorbidades ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial na APS e isolamento
domiciliar. As principais situações são descritas na Tabela 6. As Tabelas 7 e 8 fornecem subsídios para
a avaliação de gravidade em crianças.
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Tabela 4. Estratificação da gravidade de casos de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
ESTRATIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DE CASO
CASOS LEVES

CASOS GRAVES
CENTRO DE REFERÊNCIA/
APS/ESF
ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia Síndrome gripal que apresente dispneia ou os
ou sinais e sintomas de gravidade) [ver tabela 5] sinais e sintomas de gravidade [ver Tabela 5]:
E

OU

Ausência de comorbidades descompensadas que Comorbidades que contraindicam isolamento
contraindicam isolamento domiciliar / sinais de domiciliar [ver Tabela 6]
gravidade [ver Tabela 5]
Fonte:
Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.
Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010.
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Tabela 5. Sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE
ADULTOS
CRIANÇAS
Déficit no sistema respiratório:
•
•
•
•
•

Falta de ar ou dificuldade para respirar; ou
Ronco, retração sub/intercostal severa; ou
Cianose central; ou
Saturação de oximetria de pulso <95% em ar
ambiente; ou
Taquipneia (>30 mpm);

Déficit no sistema cardiovascular:

Déficit no sistema respiratório:
•
•
•
•
•
•
•

•

Falta de ar ou dificuldade para respirar;
Ronco, retração sub/intercostal severa;
Cianose central;
Batimento da asa de nariz;
Movimento paradoxal do abdome;
Bradipneia e ritmo respiratório irregular;
Saturação de oximetria de pulso <95% em ar
ambiente;
Taquipneia (Tabela 7).
Déficit no sistema cardiovascular:
Sinais e sintomas de hipotensão ou;
Diminuição do pulso periférico.

Sinais e sintomas de hipotensão (hipotensão •
arterial com sistólica abaixo de 90 mmHg e/
•
ou diastólica abaixo de 60mmHg); ou
•
• Diminuição do pulso periférico.
•
Sinais e sintomas de alerta adicionais:
Sinais e Sintomas de alerta adicionais:
• Piora nas condições clínicas de doenças de
• Inapetência para amamentação ou ingestão
base;
de líquidos;
• Alteração do estado mental, como confusão
• Piora nas condições clínicas de doenças de
e letargia;
base;
• Persistência ou aumento da febre por mais • Alteração do estado mental
de 3 dias ou retorno após 48 horas de período
• Confusão e letargia;
afebril.
• Convulsão.
Fonte:
- WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019
- Kenneth McIntosh, MD. Severe acute respiratory syndrome (SARS).UpToDate Jan 2020.
- Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.
- Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010.
- American Heart Association, 2015
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Tabela 6. Comorbidades que contraindicam acompanhamento ambulatorial da Síndrome Gripal em
APS/ESF, Ministério da Saúde, 2020.
COMORBIDADES qUE INDICAM AVALIAÇÃO EM CENTRO DE REFERêNCIA
•

Doenças cardíacas crônicas

•

Doença cardíaca congênita

•

Insuficiência cardíaca mal controlada

•

Doença cardíaca isquêmica descompensada

•

Doenças respiratórias crônicas

•

DPOC e asma mal controlados

•

Doenças pulmonares intersticiais com complicações

•

Fibrose cística com infecções recorrentes

•

Displasia broncopulmonar com complicações

•

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade

•

Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)

•

Pacientes em diálise

•

Imunossupressos

•

Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea

•

Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia,
entre outros medicamentos)

•

Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica
(ex.: Síndrome de Down)

•

Diabetes (conforme juízo clínico)

Tabela 7 – Frequência respiratória (por minuto) em crianças
IDADE

FREqUêNCIA

1 a 12 meses 30 a 53

30 a 53

1 a 2 anos 22 a 37

22 a 37

3 a 5 anos 20 a 28

20 a 28

Escolar 18 a 25

18 a 25

Adolescente 12 a 20

12 a 20

Ref: Protocolo influenza 2017
Fonte: American Heart Association, 2015
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Tabela 8 - Frequência cardíaca (por minuto) em crianças
IDADE

FREqUêNCIA EM VIGÍLIA

FREqUêNCIA EM SONO

Recém-nascido 100 a 205 90 a 160

100 a 205

90 a 160

1 a 12 meses

100 a 180

90 a 160

1 a 2 anos

98 a 140

80 a 120

3 a 5 anos

80 a 120 65

120 65 a 100

Escolar

75 a 118

58 a 90

Ref: Protocolo influenza 2017
Fonte: American Heart Association, 2015

Além das condições clinicas, as condições do domicílio devem ser avaliadas antes de seguir com
o planejamento de acompanhamento ambulatorial do paciente na APS/ESF. Mesmo casos de menor
gravidade exigem que haja um acompanhante da pessoa doente, para auxiliar no tratamento da SG,
bem como de demais comorbidades existentes, além de acompanhar a evolução do quadro e identificar
rapidamente sinais ou sintomas de piora e e necessidade de procura rápida de serviço de saúde.
3.5 CASOS LEVES: MANEJO TERAPêUTICO E ISOLAMENTO DOMICILIAR
3.5.1 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.
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Tabela 12. Medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para todos pacientes com
diagnóstico de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS
DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE SINDROME GRIPAL
Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma
ou piora dos sintomas já presentes.
Isolamento do paciente
Precauções do cuidador
Precauções gerais
• Permanecer em quarto isolado e
bem ventilado;
• Caso não seja possível isolar o
paciente em um quarto único,
manter pelo menos 1 metro de
distância do paciente. Dormir em
cama separada (exceção: mães
que estão amamentando devem
continuar amamentando com o
uso de máscara e medidas de
higiene, como a lavagem
constante de mãos);

• O cuidador deve utilizar uma
máscara (descartável) quando
estiver perto do paciente. Caso a
máscara fique úmida ou com
secreções, deve ser trocada
imediatamente. Nunca tocar ou
mexer na máscara enquanto
estiver perto do paciente. Após
retirar a máscara, o cuidador
deve lavar as mãos;
• Deve ser realizada higiene das
mãos toda vez que elas
parecerem sujas, antes/depois do
• Limitar a movimentação do
contato com o paciente, antes/
paciente pela casa. Locais da casa
depois de ir ao banheiro, antes/
com compartilhamento (como
depois de cozinhar e comer ou
cozinha, banheiro etc.) devem
toda vez que julgar necessário.
estar bem ventilados;
Pode ser utilizado álcool em gel
• Utilização de máscara cirúrgica
quando as mãos estiverem secas
todo o tempo. Caso o paciente
e água e sabão quando as mãos
não tolere ficar por muito tempo,
parecerem oleosas ou sujas;
realizar medidas de higiene
• Toda vez que lavar as mãos com
respiratória com mais frequência;
água e sabão, dar preferência
trocar máscara cirúrgica sempre
ao papel-toalha. Caso não seja
que esta estiver úmida ou
possível, utilizar toalha de
danificada;
tecido e trocá-la toda vez que
ficar úmida;
• Em idas ao banheiro ou outro
ambiente obrigatório, o doente
• Caso alguém do domicílio
deve usar obrigatoriamente
apresentar sintomas de SG,
máscara;
iniciar com os mesmos cuidados
• Realizar higiene frequente das
de precaução para pacientes e
mãos, com água e sabão ou
solicitar atendimento na sua UBS.
álcool em gel, especialmente
Realizar atendimento domiciliar
antes de comer ou cozinhar e
dos contactantes sempre que
após ir ao banheiro;
possível.
• Sem visitas ao doente;
• O paciente só poderá sair de casa
em casos de emergência. Caso
necessário, sair com máscara e
evitar multidões, preferindo
transportes individuais ou a pé,
sempre que possível.
Fonte: WHO technical guidance - patient management - Coronavirus disease 2019
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• Toda vez que lavar as mãos com
água e sabão, dar preferência ao
papel-toalha. Caso não seja
possível, utilizar toalha de
tecido e trocá-la toda vez que
ficar úmida;
• Todos os moradores da casa
devem cobrir a boca e o nariz
quando forem tossir ou espirrar,
seja com as mãos ou máscaras.
Lavar as mãos e jogar as
máscaras após o uso;
• Evitar o contato com as secreções
do paciente; quando for
descartar o lixo do paciente,
utilizar luvas descartáveis;
• Limpar frequentemente (mais de
uma vez por dia) as superfícies
que são frequentemente tocadas
com solução contendo alvejante
(1 parte de alvejante para 99
partes de água); faça o mesmo
para banheiros e toaletes;
• Lave roupas pessoais, roupas de
cama e roupas de banho do
paciente com sabão comum e
água entre 60-90ºC, deixe secar.

Quadro 2. Monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal na APS/ESF, Ministério da Saúde, 2020.
O acompanhamento do paciente pode ser feito a cada 48 horas, até 14 dias após o início dos
sintomas, preferencialmente por telefone (ver abaixo), solicitando consulta presencial se
necessidade de exame físico. Nesse caso, realizar visita domiciliar com medidas de precaução
de contato e EPIs conforme protocolo vigente).
Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar via telefone
1. Anotar em prontuário, o número de contato do paciente e de algum acompanhante (de
preferência o cuidador que ficará responsável pelo paciente), durante a primeira avaliação
na USF;
2. Ligação deve ser realizada por profissional de saúde da ESF a cada 48 horas para
acompanhamento da evolução do quadro clínico;
3. Não há necessidade de gravar a conversa;
4. Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário– quadro clínico autorreferido
do paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum profissional à residência do paciente ou
consulta presencial na UBS com paciente em uso de máscara e inserido no Fast-track (Anexo
1), horário da ligação e queixas.

É importante ressaltar a busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal na comunidade.
O treinamento de profissionais para reconhecimento de sinais e sintomas clínicos de Síndrome Gripal é de
extrema importância na APS. Além disso, políticas públicas que visam ao esclarecimento da população a
respeito das informações acerca do Novo Coronavírus são essenciais no combate à doença.
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3.9 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:
Tabela 13. Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.
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;
• 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.
Atenção 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.
3.10 RECOMENDAÇõES EM GRUPOS ESPECIAIS
A. Gestantes e puérperas
Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérperas não possuem risco individual
aumentado, para. 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. Desta forma, importante seguir as recomendações expressas
na Tabela 14.
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Tabela 14. Recomendações para gestantes e puérperas com Síndrome Gripal e risco para COVID-19,
Ministério da Saúde, 2020.
RECOMENDAÇõES PARA GESTANTES E PUÉRPERAS
COM SÍNDROME GRIPAL E RISCO PARA COVID-19
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 quarto separad

•

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.
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5 ANEXO 1 - FAST-TRACK

CORONAVÍRUS

FAST-TRACK PARA A

PRIMÁRIA
EM LOCAIS
FLUXO DO FAST-TRACK PARAATENÇÃO
ATENÇÃO
PRIMÁRIA
À SAÚDE EM TRANSMISSÃO
C O V I D - 1 9 COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA
COMUNITÁRIA

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK

OBJETIVO

Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester. Ferramenta de fluxo rápido de triagem e
atendimento de casos de COVID-19. O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser incorporado pelas equipes
das UBS.

Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo
os casos de COVID-19, priorizando pacientes em risco de infecção,
principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o contágio local com
outros pacientes.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS)
* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver na recepção também pode
ENFERMEIRA(O)
ajudar, assim como outro profissional pode assumir o papel de Primeiro
MÉDICA(O)
Contato, desde que treinado para integrar a equipe de Fast-Track.
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento, sem aguardar ou circular
desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Pode-se optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida
em serviço OU deverá ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).

PACIENTE PROCURA UBS
UBS como porta de entrada resolutiva, de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Pacientes com prioridade no
atendimento: pessoas acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto.
PRIMEIRO CONTATO
ACS | RECEPCIONISTA

SIM
Colocar a pessoa em uma área separada ou sala específica
visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida
com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado
desligado. É mandatório o uso de máscara cirúrgica.

MÉDICA(O)

CHECK-LIST:
1. Seguir formulário do enfermeira (o).
2. Notificar imediatamente via formulário pelo Formsus2.
saude.gov.br/ (http://bit.ly/notificaCOVID19).
3. Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios
graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente o médica(o). Caso contrário, mantenha
a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o
atendimento do médica(o).

CHECK-LIST:
1. Seguir formulário médica (o).
2.Classificação de gravidade
3. Verificar comorbidades que
contraindicam manejo na APS
(ver protocolo clínico na APS).

CASO GRAVE
CENTRO DE REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA

CASO LEVE
APS | ESF

Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais de gravidade (saturação
<95%, taquipneia, hipotensão, piora nas condições clinicas basais, alteração
do estado mental, entre outras – consultar protocolo clínico).

Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispnéia ou sinais de gravidade).

OU

Ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam isolamento
domiciliar / sinais de gravidade.

E

Comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (doença cardíaca crônica,
doenças respiratórias crônicas, doenças renais, imunossuprimidos, doença
cromossômicas, entre outros – consultar protocolo clínico.

CASO LEVE
Manejo clínico, orientações de isolamento domiciliar e monitoramento de
48/48 horas presencial ou, preferencialmente, por telefone de acordo com
necessidade clínica. Se familiares desenvolverem sintomas, orientá-los a
procurar atendimento. Se possível, já munidos de máscaras.

CASO GRAVE
Estabilização e encaminhamento para centro de referência por
transporte apropriado.

Formulário Agente Comunitário de Saúde/Recepcionista

Formulário Enfermeira(o)

Formulário Médica(o)

Identificação
Nome:______________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________
Idade: ________________________ Sexo: __________________________ Tel/cel: ( ) __________________________
Endereço: _________________________________________________________________________________________
CPF: __________________________________Cartão Nacional SUS:_________________________________________

Identificação
Nome:_____________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________

Identificação
Nome:_________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO

Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre). Avaliar outros sinais e sintomas,
diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, etc.

Motivo de procura da USF: ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, desconforto respiratório com ou sem febre)?
( ) SIM ( ) NÃO
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica, oriente higienização
imediata das mãos/forneça álcool gel, solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione para atendimento
do auxiliar ou técnico de Enfermagem/Enfermeiro(a) em uma área separada ou sala específica visando o isolamento
respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

Apresenta ou apresentou febre ? ( ) SIM ( ) NÃO
Classificação de gravidade
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes : ( ) SIM ( ) NÃO
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
CASO SUSPEITO DE SINDROME GRIPAL? ( ) SIM

( ) NÃO

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA
CASO GRAVE - ESTABILIZAÇÃO ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE REFERÊNCIA
Avaliação Geral:
Apresenta outras comorbidades ? ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________

Formulário Técnica(o) de Enfermagem
Identificação
Nome:______________________________________________________ Data de Nascimento:_____________________
Motivo da consulta: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Sinais vitais: temperatura axilar (T.ax):_______________
freqüência cardíaca (FC):_________________________
freqüência respiratória (FR):_______________________
saturação de oximetria (Sat):______________________
pressão arterial (PA):_____________________________
Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o
atendimento do enfermeiro (a).
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Acesso conforme fluxo normal da unidade

ENFERMEIRA(O)

AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM
CHECK-LIST:
1.Seguir formulário do técnica(o) de enfermagem.
2. Atentar nos sintomas respiratórios graves ou outro
sinal e sintoma preocupante, nesse caso, acione
imediatamente enfermeiro e/ou médica(o). Caso
contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e
direcione para o atendimento do enfermeira(o).

NÃO

CHECK-LIST:
1.Seguir formulário ACS.
2.Questionar sobre queixas de síndrome respiratória.
Sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta,
desconforto ou esforço respiratório) com ou sem febre.

Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não
Se sim, descreva: _________________________________________________________________________________
Anotar informações em prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione
imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento
do médico(a). Notificar imediatamente via formulário pelo FormSUS2 http://bit.ly/notificaCOVID19.

CASO LEVE – avaliar comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (ver protocolo clínico). Se possível
acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para
pessoas com condições de risco para complicações, etc.), orientações de isolamento domiciliar para paciente e
contatos da casa e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme necessidade clínica) ou por telefone.
Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para o paciente (CID 10: J11 Síndrome Gripal ou B34.2 - COVID-19) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com exposição a
doença transmissível não especificada).
Anotar informações no prontuário.
Observação: Caso a pessoa apresente sinais ou sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindiquem
o isolamento domiciliar, entrar em contato com seu centro de referência para promover hospitalização. Fornecer
atestado quando necessário comprovar ausência (trabalho, escola) e assim propiciar o isolamento domiciliar.
Orientar familiares a buscar atendimento ao início de sintomas nos mesmos. Para mais informações, consultar
Protocolo de Manejo Clínico.

CORONAVÍRUS
C O V I D - 1 9

FAST-TRACK PARA A
ATENÇÃO PRIMÁRIA EM
LOCAIS COM TRANSMISSÃO
COMUNITÁRIA

FLUXO DO FAST-TRACK PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem sindrômica de Síndrome Gripal para
todo paciente com suspeita de COVID-19

ALVO | Todos os serviços de APS/ESF.

OBJETIVO
Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-19,
priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e
evitar o contágio local com outros pacientes.

FERRAMENTA | Metodologia FAST-TRACK
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de Manchester.
Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Síndrome Gripal
(COVID-19). O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve ser
incorporado pelas equipes das UBS.

EQUIPE | Composição da equipe FAST-TRACK COVID-19
•
•
•
•

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
ENFERMEIRA(O)
MÉDICA(O)
AUXILIAR OU TÉCNICA(O) DE
ENFERMAGEM

* ACS como Primeiro Contato. Quem estiver
na recepção também pode ajudar, assim
como outro profissional pode assumir o papel
de Primeiro Contato, desde que treinado
para integrar a equipe de Fast-Track.

O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. O paciente
deverá, preferencialmente, ser manejado pela próxima esfera da cascata de atendimento,
sem aguardar ou circular desnecessariamente por outros ambientes do serviço. Podese optar idealmente por utilizar uma sala na qual o paciente fica aguardando pelo
profissional responsável por atendê-lo conforme escala definida em serviço OU deverá
ser encaminhado diretamente para a próxima sala (o serviço deverá determinar espaços
estratégicos a fim de diminuir a circulação de doentes e o contato com outras pessoas).
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PROPOSTA DE LAYOUT PARA
HOSPITAL DE CAMPANHA

Plano de Contingência SMCAS
COVID-19

Viamão, 27 de Março
de 2020

1. INTRODUÇÃO
Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela
organização Mundial da Saúde na data de 30 de Janeiro do ano
corrente, por doença respiratória causada pelo vírus COVID-19, este
documento apresenta algumas ações o qual a Secretaria se Cidadania
e Assistência Social vem executando e planejando diante a situação em
decorrência.
Pensando nesta situação, consideramos que a Assistência Social
tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar
e nas medidas de cuidados integrais com a saúde da população mais
vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde – SUS.
Considerando também a Declaração de Emergência em Saúde Pública
de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30
de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
corona vírus (COVID-19), estamos estabelecendo parcerias com a
sociedade civil e outras secretarias para melhor atender a população.
Vale destacar que os equipamentos socioassistenciais precisam
ser resolutivos, e em período de quarentena COVID 19, se faz
necessário responder às demandas decorrentes desta situação de
calamidade pública, que entre outras situações está agravando o
desemprego e fragilizando ainda mais as condições de vida dos
trabalhadores informais e autônomos, que somam-se a as questões
sociais já existentes em nosso país.
Pensando a disseminação do novo corona vírus (COVID-19) e
sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de Estados, Municípios e do Distrito Federal para prevenir a
disseminação do vírus, percebemos a importância de o governo
municipal garantir a oferta regular de serviços e programas
socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco
social, e desta forma, promover a integração necessária entre o Sistema
Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde.
É oportuno lembrar que para dar conta desta situação,
entendemos que a estrutura da secretaria e mesmo do município
isolada, não dá conta da demanda que pode vir a se apresentar em
decorrência da pandemia, portanto, ainda estamos esperando um
posicionamento da Federação e Estado quanto a liberação de verbas
específicas para este fim e orientações sobre procedimentos na área de
assistência social (benefícios, projetos específicos, ações nacionais ou
estaduais, entre outros).
O plano apresentado a seguir segue as recomendações da
Secretaria Municipal de Saúde, e é neste sentido que apresentamos
estas propostas de ações, de acordo com cada nível de proteção
(SUAS) e com as condições de RH e recursos financeiros que o
município pode dispor.

2. OBJETIVOS
•

•
•
•
•

Organizar ações que minimizem as situações de extrema
vulnerabilidade social do município de Viamão em todos os
níveis de complexidade, a serem enfrentadas diante da
pandemia do COVID-19.
Manter e fortalecer a rede de atendimento em conjunto, especialmente com a
SMS.
Manter e ampliar as ações de prevenção diante a população necessitada.
Estabelecer ações para a população adulta em situação de rua em caso de
contágio e na pre
venção ao contágio;
Proporcionar a garantia à população de atendimentos
individuais em ambientes higienizados com produtos a base de
cloro,
diariamente
em
todos
os
equipamentos
socioassistenciais, ou seja, a realização de atendimentos
individuais em ambientes amplos, arejados, ou em locais abertos
como varandas, quintais, tendas, etc e constantemente limpos,
atentando para a garantia de sigilo e privacidade do
atendimento;

•

Garantir aquisição de benefícios eventuais, quais sejam:
alimentação, vestuário e passagem para acessar os serviços. A
resolutividade dos equipamentos perpassam a garantia de uma
acolhida respeitosa, com escuta qualificada, pela oportunidade
de orientação aos usuários, bem como, o socorro emergente e
urgente às suas necessidades básicas, que neste momento
refere-se a sobrevivência material.

•

intensificar as atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca
do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde;
b) disseminação de informações à rede
socioassistencial, aos profissionais e usuários do
SUAS acerca das estratégias e procedimentos que
serão adotados para assegurar as ofertas essenciais;
c) acompanhamento remoto dos usuários, quando
possível, por meio de ligação telefônica ou aplicativos
de mensagens - como WhatsApp, principalmente
daqueles tidos como grupos de risco, tais como
idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a
sua proteção.

•

organizar a oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto,
priorizando os atendimentos individualizados graves ou urgentes,
evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou
recepção dos serviços;

•

suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de
formação, oficinas, entre outras atividades coletivas.
Tendo em vista estes objetivos, organizamos as seguintes ações
por nível de proteção:
Proteção Social Básica

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)
realizarão atividades individuais em regime de plantão por escala e em
horário reduzido.
Os atendimentos a serem realizados são os seguintes: Cadastro
único, atendimento individual de emergência equipe PAIF/ CRIANCA
FELIZ que realizarão atividades individuais.
**Não será realizado
Visita domiciliar, exceto demanda específica e urgente a ser discutida no
serviço.
Seguindo este procedimento a outra necessidade urgente é o
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que além de estar
presente fisicamente no território em funcionamento, se propõe a ser
resolutivo e atender minimamente a demanda que ora se apresenta
com maior gravidade, que é o não acesso à renda para manter sua
subsistência e acesso à alimentação.
Para isso entendemos que é preciso:

•

A atualização do Cadastro único por parte do Ministério da
Cidadania revisando desligamentos de famílias que continuam no
perfil de renda Programa Bolsa Família, bem como a inclusão das
famílias cadastradas com perfil e não inclusas no referido
programa;

•

A implementação o mais breve possível de benefícios que atendam a
demanda de renda mínima para subsistência;

•

Cada CRAS contará com um volume maior de BENEFICIO
EVENTUAL – cestas básicas – um número significativo que
possa fazer frente a realidade social de cada território que se
manifesta em desproteção social com o agravamento da
vulnerabilidade social da população em decorrência da
calamidade pública COVID 19.

•

Parceria com a Secretaria da Saúde na obtenção de EPI, já que os
profissionais estão em contato

direto com a população em

geral;
**As análises da duração da
pandemia COVID 19 referem
ter duração até setembro
2020, inclusive no Brasil.
Diante deste prognóstico
estamos
organizando

medidas para obtenção de
mais cestas básicas através
de campanhas de doação e
antecipação
do
número
mensal de cestas básicas,
para
atender
emergencialmente as famílias
mais vulnerabilizadas, ou
seja, aquelas que em situação
de não acesso à renda bens e
serviços que são:

CRAS
MONTE
CRAS
CENTRO
TARUMA
CRAS SAO
ACRAS SAO
L
E
G

CRAS
RURAL
RCRAS/CREAS
E não

7.806

2.931

5.864

2.933

100

900

6.598

4.295

1.670

3.142

1.472

80

720

6.692

4.064

1.555

3.041

1.486

80

720

6.730

4.087

1.741

3.240

1.499

80

720

2.743

1.139

2.124

985

140

1.260

1.275

253

831

578

8.338

6.053

-

CRAS Monte AlegreMínimo:100 cestas básicas/ mês por um período de 9 meses, totalizando 900
cestas básicas;
CRAS São Lucas– território composto pelos bairros:
Mínimo 80 cestas básicas/mês por um período de 09 meses, totalizando 720
cestas;
CRAS Martinica–
Mínimo 80 cestas básicas/mês por um período de 09 meses, totalizando 720
cestas;
CRAS Centro Tarumã–
Mínimo 80 cestas básicas/mês por um período de 09 meses,
totalizando 720 cestas;CRAS Rural Águas Claras–
Mínimo 80 cestas básicas/mês por um período de 09 meses,
totalizando 720 cestas, destacando que este CRAS possui povos
tradicionais - quilombola e indígena no território
CRAS Rural Itapuã–
Mínimo 60 cestas básicas/mês por um período de 09 meses,
totalizando 540 cestas, destacando que este CRAS possui
população indígena e pescadores no território.

-

equipamento
socioassistencial
Monte Alegre
São Lucas
Martinica
Centro Tarumã
Rural Aguas Claras
Rural Itapuã
CREAS
Centro Pop
Total
Total em R$

Território
Bairros

Município
Município

Populaçã
o
MÊS
116.000 100
80
80
80
80
60
30
0
510
51.000,0
0

Benefício Eventual - CESTAS BÁSICAS
09 MESES
900
720
720
720
720
540
270
0
4590
459.000,00

Proteção Social Especial de Média Complexidade
CREAS
O Centro de Referência Especializado de Assistência Social
(CREAS) realizará atividades que dizem respeito aos serviços PAEFI e
PEMSE.
AS atividades serão individuais em regime de plantão por escala
e em horário reduzido a partir de demanda do usuário, ou da Rede ou do
próprio serviço, demanda identificada como urgente a ser acolhida ou o
acompanhamento a ser retomado sob risco de agravamento.
Centro POP
O Centro de Referência de Atendimento a população adulta em
situação de rua realizará atividades individuais em regime de plantão por
escala e em horário reduzido. Os atendimentos a serem realizados dizem
respeito aos serviços de abordagem Social de Rua e higiene pessoal dos
usuários no equipamento.
Para Abordagem Social de Rua haverá trabalho conjunto com
CAPS AD em regime extraordinário, em locais pré definidos já mapeados
pelas equipes, com dinâmica de higienização e alimentação - café da
manhã e almoço.
Para atendimento no Centro POP os usuários serão atendidos
individualmente garantindo acesso ao chuveiro e material de higiene
necessário, além de alimentação – almoço.
Estamos divulgando nas redes sociais e recebendo doações de
colchões, roupas de camas e alimentos, todos em prol das condições a serem
encontradas diante ao usuário do Centro PopNo período em que estivemos
com o atendimento no Centro pop fechado, foi disponibilizado
alimentação "quentinhas" com uma equipe formada pela SMCAS e
CAPS, e entregue diretamente aos usuarios, fornecendo orientações e
materiais de higiene pessoal.

Proteção Social Especial de Alta Complexidade
A equipe técnica deste nível de proteção fará o acompanhamento e supervisão dos
equipamentos socioassistenciais executores de acolhimento institucional, conforme decreto
do prefeito, na forma de home office (telefone, e-mail, aplicativos de celular, etc.), sem
reuniões, capacitações ou qualquer forma presencial, a exceção de casos específicos de
urgência ou emergência a serem avaliados individualmente pela coordenação.
O Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes (abrigo e casas-lares), adultos
em situação de rua e casa-lar para mulheres vítimas de violência manterão atendimento
ininterrupto (24 horas), restringindo visitas institucionais e domiciliares, além de outras
atividades em grupo, conforme especificado em documento encaminhado aos equipamentos
(anexo).
Cada um dos locais de acolhimento já tem um cômodo (quarto) para o caso de
necessitarmos fazer isolamento de até 3 pessoas e estão recebendo orientações de como
proceder nestes casos.
Todos os equipamentos de acolhimento institucional, estão orientando, esclarecendo
dúvidas e conversando com as crianças, adolescentes e adultos no sentido de prevenir
situações de contágio, fazendo acordos de isolamento social, utilizando dispositivos como
telefone, computador outros meios para manter o contato com familiares (vínculos afetivos).
Quanto ao Acolhimento para população adulta em situação de rua - Restaurar, este
permaneceu com suas atividades normais, acolhendo 16 pessoas neste momento, fazendo
novos arranjos no plantão de cuidadores, e sendo acordado com os usuários para que
permanecessem em isolamento social dentro das dependências do abrigo, restringindo ao
máximo as saídas e tomando todas as precauções orientadas pela SMS e informados por via
e-mail e telefone referente ao POP de atendimento.
Até o momento nenhum caso de suspeita de contágio nos foi relatado, mas estamos
organizando os serviços para o caso de necessitarmos fazer isolamento de algum acolhido.
***
Em caso de necessidade de isolamento de algum usuário com sintomas será
viabilizado um espaço onde estamos em tratativa com a Igreja Encontros de Fé, Av, Senador
Salgado Filho, nº 1650; e Igreja LUZ e VIDA, localizada na Av. Bento Gonçalves N° 330, sendo
que o espaço está passando por algumas reformas para receber esses usuários em caso do
contagio.
Temos outras instituições parceiras (que possuem espaço de acolhimento com wcs e
estrutura física para acomodar mais 25 pessoas), que estão disponibilizando locais para uso
do município se houver necessidade e conforme a situação agrave. Também estamos buscando
em parceria com a SMS, recursos financeiros para a contratação de pessoal para atender nestes
locais.
Faz-se necessário garantir segurança dos usuários e trabalhadores conforme
normativa nacional da saúde e decreto nº18 de 2020 da prefeitura Municipal de Viamão.
Informamos ainda, que há gestão em conjunto com as coordenações do serviço,se
reúnem diariamente, a fim de analisar e encaminhar novas sugestões e propostas de

adequação, de forma que possamos dar o suporte e assistência da melhor forma possível
diante o quadro e o período de crise que o Município encontra-se.
Criamos uma central de arrecadação de alimentos, itens de higiene e limpeza e
colchões, a central vai funcionar de duas maneiras: recebimento dos itens na secretaria (rua
2 de Novembro, 49, Centro), ou comunicando, através dos telefones: 3485.8340 ou
3485.6149 para que uma equipe se desloque até o local de retirada.

Nesta semana, formamos uma parceria com a Igreja encontros de Fé, os alimentos
arrecadados na igreja serão doados para a SMCAS e posterioridade entregue as famílias que
estão enfrentando dificuldades econômicas.
Local de arrecadação: Igreja Encontros de Fé Viamão (Pd.34)
Todos os dias, das 8h às 18h.

Por fim, criamos um grupo de colaboradores que esta na linha de frente, noplantão 24
horas, para que quaisquer situações de alto risco sejam de imediata tomada de providências.

ORGANIZAÇÃO DO PLANO
MARIA LETICIA RODRIGUES IKEDA

