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Novo	Coronavıŕus	(2019-nCoV)

Novo	Coronavıŕus	(2019-nCoV)



Situação	global	–	dia	15	de	março

Situação	nacional	–	dia	15	de	março



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

ADMINISTRATIVOS | ACS QUE FAZEM ESCUTA DO PACIENTE NA RECEPÇÃO

• Ao atender pacientes sintomá�cos respiratórios, o profissional deve colocar a máscara 
cirúrgica de maneira correta.

• Realizar 3 momentos de higienização das mãos com solução alcoólica, sendo eles:
• 1º Antes de entrar em contato com paciente;
• 2º Após contato com o paciente;
• 3º Após contato com objetos tocados pelo paciente.
• *** É importante salientar que os profissionais administra�vos e ACS estão em 

contato muito mais com objetos tocados do que com a assistência ao paciente, 
sendo assim, orientamos que as canetas ou outros objetos tocados pelo usuário do 
serviço seja higienizado com álcool 70% durante 30 seg, isso ja elimina o vírus.

DENTISTAS | AUXILIARES OU TÉCNICOS DE SAÚDE BUCAL 

• Mantém as medidas padrão para Sintomá�cos respiratórios com o uso da Máscara 
N95 e avental descartável

• Profissionais da saúde bucal são os com maior risco devido aerossolização de 
par�culas.

ORIENTAÇÃO GERAL

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	DO	
CENTRO	DE	ESPECIALIDADES	ME�DICAS	E	

ODONTOLO� GICA

NA RECEPÇÃO

• A recepcionista do ambulatório fará a seguinte pergunta a todos os 
pacientes que chegarem:
• Você está com algum sintoma de gripe ou resfriado?

• Para pacientes que NÃO FOREM SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS:
• Não deverá ser dada nenhuma máscara!
• Deverá ser encaminhado para seu Ambulatório de Especialidade 

adequado.
• Aos pacientes SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS:

• Ofertar a máscara cirúrgica para este paciente e orientar a higienização das 
mãos e evitar tocar em objetos pela Unidade.

• Informar o médico especialista do quadro gripal do paciente e dar 
prioridade a este.



ORIENTAÇO� ES	AOS	PROFISSIONAIS	DAS	
UNIDADES	DE	URGÊNCIA	E	EMERGÊNCIA

NA RECEPÇÃO

• A recepcionista da emergência fará a seguinte pergunta a todos os pacientes 
que chegarem:
• Você está com algum sintoma de gripe ou resfriado?

• 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 pela Unidade.
• Abrir a ficha do paciente, carimbando ou iden�ficando como USR (Usuário 

Sintomá�co Respiratório)
• Encaminhar paciente para triagem com Enfermeiro.

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


