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Entendendo	os	conceitos

• TRANSMISSÃO LOCAL:
• Definimos como transmissão local a confirmação laboratorial de 

transmissão do COVID-19 entre pessoas com vínculo 
epidemiológico comprovado. Os casos que ocorrerem entre 
familiares próximos ou profissionais de saúde de forma limitada.

• TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA:
• Transmissão comunitária ou “sustentada”, quando existem 

pessoas com a doença, mas não é possível saber quem transmi�u 
o vírus para elas.



DEFINIÇA�O	DOS	CASOS



NI�VEIS	EPIDEMIOLO� GICOS	EM	
PANDEMIAS



ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DA	
ATENÇA�O	BA�SICA

A TRIAGEM DOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS

Todas as UBS deverão ter um profissional na entrada do serviço para 
iden�ficar os pacientes sintomá�cos respiratórios. 

Este profissional deverá ser um membro da equipe escolhido pela 
coordenação da unidade. Orientamos uma escala de 4 horas para cada 
membro, ou seja, um por período de trabalho. A prioridade deverá ser dada 
para os membros da equipe que estejam com maior tempo livre.

ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DA	
ATENÇA�O	BA�SICA

A TRIAGEM DOS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS

PROFISSIONAL QUE IRÁ IDENTIFICAR OS SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS

• Ficará na entrada da unidade de saúde, antes do paciente ter contato com a recepção ou 
demais pacientes em espera.

• Este profissional fará a seguinte pergunta a TODOS OS PACIENTES que chegarem para 
atendimento:
• O senhor(a) tem algum sintoma de gripe ou resfriado?
• O profissional também medirá a temperatura do paciente se houver o termômetro 

infravermelho.
• Para pacientes que NÃO FOREM SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS:

• Não deverá ser dada nenhuma máscara!
• Aos pacientes SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS:

• Ofertar a máscara cirúrgica para este paciente e orientar a higienização das mãos e 
evitar tocar em objetos pelo Posto de Saúde.

• Higienização das mãos conforme os 3 momentos:
• 1º Antes de entrar em contato com paciente;
• 2º Após contato com o paciente;
• 3º Após contato com objetos tocados pelo paciente.





ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DA	
ATENÇA�O	BA�SICA

ABORDAGEM DE CASO QUE FECHOU CRITÉRIOS DE SUSPEIÇÃO

Pacientes SEM sinais e sintomas de gravidade*

No�fique o paciente e informe a 
Vigilância Epidemiológica que fará 
o seguimento do caso e definirá as 

condutas quanto a coleta de 
material e exames.

Ter a ciência que não há medicação 
específica para o Coronavírus. Evitar 
prescrever CORTICOIDES para essas 
síndromes gripais e principalmente 
NÃO PRESCREVER ANTIBIÓTICOS. 

Para esses pacientes sem sinais 
e sintomas de gravidade, siga o 
QUARTO PASSO

ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DA	
ATENÇA�O	BA�SICA

Pacientes SEM sinais e sintomas de gravidade

 ENTREGUE O FLYER DO ISOLAMENTO DOMICILIAR

1. TRANQUILIZE o paciente dizendo que a maioria das pessoas tem sintomas leves 
e se recuperam sem tratamento. ORIENTE que os casos graves são em pessoas 
com morbidades e idosos, crianças são raramente afetadas com algum sintoma 
importante.

2. ORIENTE mais uma vez a forma de transmissão:
a) Contato próximo com alguém à 1 a 2 metros
b) Tocar objetos e alguém tocar os mesmos objetos caso esses estejam sem 

higienização. Orientar que em casa nos objetos da pessoa doente deve ser 
passado álcool 70% ou um pano com água e sabão.

c) Tocar olhos, boca e narinas com mãos sujas. 



ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DA	
ATENÇA�O	BA�SICA

Pacientes SEM sinais e sintomas de gravidade

1. ORIENTE a forma correta de isolamento social:
a) Permaneça em casa, de preferência em um cômodo que dê o mínimo contato com outras 

pessoas. Escolha um cômodo em que possa abrir as janelas e deixar o sol entrar.
b) NÃO RECEBA VISITAS! MUITO MENOS DE IDOSOS!
c) Somente saia de casa em extrema necessidade e u�lize a máscara de maneira correta. Não 

frequente locais com várias pessoas, como igrejas, supermercados e bancos.
d) HIGIENE DA TOSSE SEMPRE!
e) Se contato com familiares for necessário, u�lize a máscara cirúrgica ao estar com eles.
f) NÃO divida talheres, copos, chimarrão, toalhas com outras pessoas.
g) Lave o banheiro frequentemente com água sanitária
h) Sempre higienize com álcool 70% ou pano com água e sabão tudo aquilo que tocar, não 

esqueça das maçanetas.
i) Tenha uma lixeira ou saco plás�co exclusivo no cômodo para jogar fora os papeis u�lizados 

para higienização de espirro e tosse! Lave as mãos depois de mexer no saco plás�co.
j) Se houver piora dos sintomas, ligue para o serviço de emergência da cidade e informe que 

está em monitoramento domiciliar ou para �rar as dúvidas ligue para o Alô Coronavírus 
Caçador

k) NÃO BUSQUE O SERVIÇO DE SAÚDE POR CONTA PRÓPRIA!
2. FORNEÇA Atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas e reavalie a necessidade de 

complementação após o prazo se paciente sintomá�co.



ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DOS	
SERVIÇOS	DE	URGÊNCIA	E	EMERGÊNCIA

ENFERMEIRO NA TRIAGEM

• Ao receber paciente sintomá�co respiratório, colocar EPI adequado. Na ausência de 
sintomas, não há necessidade de u�lizar os EPI.

• Realizar a Classificação de Risco com Sinais vitais, dando prioridade aos idosos.
• Explicar ao usuário sintomá�co respiratório o porquê está sendo isolado dos demais. 

Os acompanhantes devem esperar no saguão principal ou fora da unidade.
• Encaminhar o paciente para uma sala de isolamento USR.

• Orientar o paciente a lavar as mãos antes e após sair da sala de isolamento e não ter 
contato �sico com as outras pessoas no local e sem tocar os objetos. 

• Enfermeiro deverá definir se o caso é SUSPEITO ou NÃO de infecção por COVID-19, 
u�lizando os critérios do primeiro capitulo. 
• Nos casos suspeitos, o médico deverá atender o mais breve possível o paciente para 

conduta do mesmo.
• Quando o paciente sair realizar desinfecção com álcool 70% nas super�cies de contato 

direto e indireto com o paciente e objetos u�lizados; lavar as mãos em seguida.

ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DOS	
SERVIÇOS	DE	URGÊNCIA	E	EMERGÊNCIA

MÉDICOS NO ATENDIMENTO

• Os pacientes sintomá�cos respiratórios devem ser atendidos com janelas abertas e 
portas fechadas (pela privacidade) e com ar condicionado desligado. Quanto mais 
arejado o local melhor.

• O uso de máscaras vai seguir o Quadro 1 em anexo, tenha boas condutas ao u�lizar os 
EPIs.

• EVITE TOCAR SEUS OLHOS, NARIZ E BOCA. Higienize suas mãos antes disso.
• Tenha álcool 70% a sua disposição para os 5 momentos de higienização das mãos, 

sendo eles:
• 1º Antes de iniciar o atendimento do paciente;
• 2º Antes de fazer algum procedimento, como examine �sico;
• 3º Após risco de exposição a fluidos, como exame de cavidade oral;
• 4º Após o contato com o paciente;
• 5º Após contato com objetos tocados pelo paciente.

• Após a saída do paciente, realize a limpeza dos locais tocados pelo paciente, como 
cadeira, mesa e demais super�cies. 

• No caso de confirmação de SUSPEITO, seguir para os próximos passos.



ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DOS	
SERVIÇOS	DE	URGÊNCIA	E	EMERGÊNCIA

ABORDAGEM DE CASO QUE FECHOU CRITÉRIOS DE SUSPEIÇÃO

Pacientes COM sinais e sintomas de gravidade*

* São sinais e sintomas de 
gravidade adotados: dificuldade 
para respirar, dessaturação ao 
caminhar ou em repouso, FR > 
30 irpm, confusão mental ou 

agitação em idosos. 

Troque as precauções de go�culas 
por precauções por aerossol.

Ins�tua as medidas de suporte ao 
paciente, como O2 (via cânula nasal), 

isole o paciente em um local (podendo 
ser o consultório) até a chegada do 
serviço de Urgência e Emergência 
(SAMU ou Bombeiros). 

No�fique o paciente e informe a 
Vigilância Epidemiológica que fará 
o seguimento do caso intra-
hospitalar.

• Faça a desinfecção do local onde o 
paciente ficou em isolamento:
• Limpar todas as super�cies com 

álcool 70% ou desinfetante 
padronizado (à base de biguanida 
e quaternário de amônio).

Pedir para Equipe de Limpeza 
fazer limpeza do teto, paredes 
e chão com água e sabão. 

ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DOS	
SERVIÇOS	DE	URGÊNCIA	E	EMERGÊNCIA

ABORDAGEM DE CASO QUE FECHOU CRITÉRIOS DE SUSPEIÇÃO

Pacientes SEM sinais e sintomas de gravidade*

No�fique o paciente e informe a 
Vigilância Epidemiológica que fará 
o seguimento do caso e definirá as 

condutas quanto a coleta de 
material e exames.

Ter a ciência que não há medicação 
específica para o Coronavírus. Evitar 
prescrever CORTICOIDES para essas 
síndromes gripais e principalmente 
NÃO PRESCREVER ANTIBIÓTICOS. 

Para esses pacientes sem sinais 
e sintomas de gravidade, siga o 
isolamento domiciliar.



MEDIDAS	NÃO	FARMACOLÓGICAS	
PARA	COMBATE	DA	SITUAÇÃO	
EMERGENCIAL

1. MONTAGEM DE UMA SALA DE OPERAÇÃO:

Profissionais capacitados das Vigilâncias em saúde, juntamente 

com a Secretaria de Saúde, Educação, Planejamento Estratégico e 

Desenvolvimento Econômico e Secretaria da Cultura, esporte e turismo, 

vão analisar e criar meios de proteção e cuidados as pessoas em risco 

pela infecção por COVID-19.

- Seu obje�vo é monitorar os casos suspeitos;

- Verificar os resultados coletados dos casos suspeitos;

- Definir o Nível atualizado do Plano de Con�ngência Municipal. 



2. MONTAGEM DE UM SERVIÇO DE TELEMEDICINA:

Foi montada uma Sala de Teleorientação, baseada nos moldes da 
Telemedicina, seguindo-se o exemplo dos grandes centros urbanos como 
São Paulo ou Florianópolis. 

Esta sala está composta por profissionais de saúde treinados para as 
definições do COVID-19 e orientados a dar todos os esclarecimentos 
possíveis tanto a pacientes como aos profissionais de saúde solicitantes.

Funcionamento das 8:00 às 19:00, a princípio com dois terminais de 
atendimento.

 
Para que não cause nenhuma dúvida quanto à u�lização do serviço 

chamamos a linha telefônica de “Alô Coronavírus Caçador”

3. MONTAGEM DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS:
Será transcritos um Bole�m Epidemiológico ao dia, sendo liberado 

às 19h00, com atualização dos conceitos conforme recomendação do 
Ministério da Saúde e novas orientações. 

Também será planejada uma cole�va de imprensa a cada dois ou 
três dias para atualização dos casos e situação epidemiológica e reforço 
das orientações da população. 



CAÇADOR

https://forms.gle/QdNKWCKwqfcBmkPo6


