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APRESENTAÇÃO

Em novembro de 2019 um surto de doença respiratória, causado pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), foi detectado 
na cidade de Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia pelo novo coronavírus 
em 11 de março de 2020 (BRASIL, 2020). O primeiro caso de Covid-19 no Brasil, foi confirmado no dia 26 de fevereiro 
de 2020 em São Paulo- SP (CONASEMS; CONAS, 2020a).

O SARS-CoV-2 é classificado como um Betacoronavírus, sua transmissão entre humanos ocorre principalmente por 
meio do contato com pessoas sintomáticas (especialmente através das mãos não higienizadas) e pelo contato com 
gotículas respiratórias oriundas de pacientes (BRASIL, 2020a).

A maioria das infecções por coronavírus em humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao 
desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções graves 
“especialmente” em grupos de risco (BRASIL, 2020a). De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria 
(cerca de 80%) das pessoas com Covid-19 podem ser assintomáticas ou oligossintomáticas e, aproximadamente, 20% 
dos casos detectados requerem atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório. Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa 
etária e condições clÍnicas associadas (CONASEMS; CONAS, 2020).

Os casos suspeitos com clínica leve e moderada podem ser atendidos na Atenção Primaria à Saúde em Serviços 
Básicos de Saúde e somente os casos com maior gravidade que necessitem de internação hospitalar serão 
referenciados para a Rede de Urgência e Emergência (CONASEMS; CONAS, 2020).

A APS/ESF é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Durante surtos e epidemias, a APS/ESF tem papel 

fundamental na resposta global à doença em questão. A APS/ESF oferece atendimento resolutivo, além de manter a 

longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os níveis de atenção  à  saúde,  com  grande  potencial  de  

identificação  precoce  de  casos  graves  que  devem  ser manejados em serviços especializados (BRASIL, 2020b).

O objetivo deste documento é orientar, de forma rápida, os servidores da Atenção Primária, da Secretaria Municipal de 

Saúde de Goiânia, quanto ao atendimento do paciente com suspeita ou confirmação da infecção por  COVID-19.

Gerência de Atenção Primária
Diretoria de Atenção à Saúde

Superintendência de Gestão de Redes de Atenção àSaúde



CONCEITOS GERAIS

Síndrome Gripal (SG): Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta ou 
dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico. Em crianças com menos de 2 anos, considera-se também como caso de SG: 
febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico.

Casos leves: Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais de SRAG);  

Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência /atenção especializada tais como: doenças cardíacas 

descompensadas; doença cardíaca congênita; insuficiência cardíaca mal controlada; doença cardíaca isquêmica descompensada; doenças 

respiratórias descompensadas; 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; 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); gestante de alto risco; doença hepática em estágio avançado; 

obesidade (IMC >=40).

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo com SG e que apresente 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.

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.

RT-PCR: teste  molecular que se baseia na detecção de sequências únicas de RNA viral com confirmação por sequenciamento de ácidos 
nucleicos, quando necessário.

Testes sorológicos: são desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG e IgM ou detecção de antígenos específicos do vírus , alguns por 
ensaios imunoenzimáticos (ELISA) e imunocromatográficos (teste rápido) e outros por imunofluorescência. 

Contato: qualquer pessoa que tenha tido contato com um caso de COVID-19 no período de tempo entre 48 horas antes do início dos sintomas do 
caso e 14 dias após o início dos sintomas. Se o caso de COVID-19 não apresentar sintomas, entende-se por contato uma pessoa que tenha tido 
contato com o caso no período entre 48 horas antes da colheita da amostra que permitiu a confirmação do caso e 14 dias após a colheita da 
amostra (ECDC,2020).

COVID - 19: doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadro 
respiratórios graves que podem requerer atendimento hospitalar e suporte respiratório . 

Ainda não há informações plenas sobre a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para manejo clínico dos casos de infecção 
humana pelo SARS-CoV-2, restando ainda muitos detalhes a serem esclarecidos. No entanto, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e 
provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos muito graves com insuficiência respiratória (SRAG) 
–entre 5% e 10% dos casos. Sua letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária. A transmissão acontece de uma pessoa doente para 
outra ou por contato próximo de: toque do aperto de mão; gotículas de saliva; espirro; tosse; contato com objetos ou superfícies contaminadas 
como celulares, mesas, maçanetas, teclados de computador, etc.



ORIENTAÇÕES PARA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO PERÍODO DE PANDEMIA DA COVID-19

1) Delimitar os locais da fila de espera da unidade com fita de marcação, no chão, com distância mínima de 1 metro entre os usuários;

2) Demarcar uma distância mínima de 1 metro entre recepcionista e usuário, com fita de marcação;

3) Separar as cadeiras, da sala de espera, com distância mínima de 1 metro entre elas. No caso de longarinas, bloquear os assentos 

alternadamente;

4) Separar o ambiente de espera dos pacientes sintomáticos respiratórios dos demais. Nas unidades em que há impossibilidade de 

dois espaços para essa espera, sugere-se utilizar a área externa da unidade, organizando os assentos conforme descrição acima. Em 

caso de salas deve-se manter a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. 

5) Separar um consultório para atendimento dos sintomáticos respiratórios, com o mínimo possível de objetos, mobiliário e insumos, 

devendo obrigatoriamente conter: 

*Sabão, papel toalha; algodão, álcool 70% líquido, Luva descartável, espátula, estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro, oxímetro 

(se disponível), lixeira e hamper, mesa, duas cadeiras, maca ou cadeira reclinável.

Obs.: Caso seja necessário que o paciente fique em observação nesse consultório, providenciar outro ambiente na unidade para dar 

continuidade aos atendimentos dos sintomáticos respiratórios. Ressalta-se que o atendimento de casos suspeitos de COVID-19 é 

prioridade em relação ao atendimento eletivo;

6) Disponibilizar dispenser de álcool gel 70% em toda unidade de saúde;

7) Realizar limpeza e desinfecção de superfícies e objetos, deste consultório, a cada atendimento;

8) Intensificar a limpeza de superfícies, maçanetas, cadeiras e objetos em geral da unidade de saúde;

8) Evitar manipulação desnecessária dos pacientes (Não realizar aferição de sinais vitais ou qualquer rotina de manuseio dos 

pacientes em pré-consulta pelo técnico de enfermagem/ACS) Tais cuidados devem ser realizados pelo profissional que está realizando 

o atendimento, no consultório;

9) Manter os ambientes arejados.

 As Unidades de Atenção Primária devem se organizar para:

- Identificar os casos com sintomas de Síndrome Gripal já no acolhimento, evitando o contágio dos profissionais de saúde e demais 

pacientes (todo paciente considerado caso suspeito de          Síndrome Gripal será abordado como caso suspeito de COVID-19);

- Classificar o caso e estratificar gravidade;

- Nos casos leves, realizar o manejo terapêutico, orientar o isolamento domiciliar e monitoramento regular;

- Nos casos graves, chamar o serviço móvel de transporte(SAMU), estabilizar se necessário, e encaminhar imediatamente ao serviço 

de urgência;

- Vigilância local de saúde: notificação, prevenção comunitária e vigilância ativa.



RASTREAMENTO DE TODOS OS USUÁRIOS QUE PROCURAM A UNIDADE DE SAÚDE

1) Todo profissional do acolhimento deverá utilizar máscara cirúrgica, evitar tocar o usuário e seus objetos e realizar higiene das mãos antes 
e após o contato com o usuário;

2) O profissional responsável pelo 1º contato do usuário na unidade deverá recebê-los na porta da unidade;

3) Certificar que os profissionais responsáveis pelo 1º contato do usuário estejam utilizando máscara cirúrgica, evite tocar paciente/
seus objetos e higienize as mão antes e após contato.

4) Certificar que TODOS os usuários estejam em uso de máscara de tecido ao adentrar na unidade de saúde

5) Se houver filas, garantir o afastamento de 1 a 2 metros de distância entre os usuários e entre estes e o profissional de acolhimento 
fazendo marcações no chão.

6) Garantir que TODOS os profissionais e usuários higienizem as mãos ao entrarem na unidade de saúde com álcool 70% (gel ou 
líquido) ou lavem as mãos com água e sabão.

7) Perguntar a cada usuário se iniciou com um ou mais dos seguintes sintomas respiratórios nos últimos 7 dias:

- Tosse      - Falta de ar/dificuldade para respirar¹      - Febre ou sensação de febre²      - Dor de garganta      - Nariz escorrendo      

- Dor de cabeça      - Dor no corpo      - Diarréia         - Perda de olfato ou paladar

Se apresentou qualquer um destes sintomas
Não apresentou nenhum destes sintomas

Pergunte ao usuário se teve contato recente com caso confirmado de COVID-
19

CONSIDERE O USUÁRIO SUSPEITO DE TER COVID-
19

* Forneça máscara cirúrgica e oriente o uso 
adequado 

* QUESTIONE: falta de ar/dificuldade para 
respirar?

SIM NÃO SIM NÃO

Encaminhar 

prioritariamente para 

atendimento no 

consultório destinado ao 

atendimento de casos de 

COVID-19

 e seguir Protocolo nº 01

* Encaminhar o usuário para a sala de espera 

separada específica para atendimento de 

usuários suspeito de COVID-19.

* Orientar os usuários quanto ao risco de ter 

COVID-19 e que mesmo na ausência de 

sintomas pode transmitir a doença, sendo 

necessário isolamento em sala específica 

para maior segurança deles e demais 

usuários presentes na unidade de saúde.
* Orientar etiqueta respiratória e higiene das 
mãos (cobrir a boca e o nariz com o 
antebraço ou um lenço descartável e lavar 
as mãos com água e sabão assim que 
possível).

* Avaliar e manejar o usuário com risco de ter 
COVID-19, seguir Protocolo nº 02.

 

* Orientar o uso da máscara de tecido e 

higiene das mãos com água e sabão ou 

álcool 70%.

* Encaminhar o usuário para recepção e 

seguir fluxo de atendimento na unidade 

de saúde  conforme demanda do 

usuário.

* Avaliar e manejar o usuário com baixo 

risco de ter COVID-19.

* Orientar o usuário quanto ao 

distanciamento social e importância da 

máscara de tecido.

 

CONSIDERE O 
USUÁRIO 

SUSPEITO DE 

TER COVID-19

* Forneça máscara cirúrgica e oriente 

o uso.

* Orientar os usuários quanto ao risco 

de ter COVID-19 e que mesmo na 

ausência de sintomas pode transmitir a 

doença.

* Encaminhar o  usuário para recepção 

e encaminhar sala de espera da 

unidade de saúde, onde será atendido 

por profissional da saúde de nível 

superior ou médio (enfermeiro ou 

médico).

* Avaliar e manejar o usuário com risco 

de ter COVID-19, siga Protocolo nº 03.

¹ Refere estar respirando mais forte ou mais rápido, ou 
está sentindo falta de fôlego ao falar           
 ² Refere calafrio, corpo dolorido com sensação de 

aumento da temperatura corporal

NÃO



PROTOCOLO Nº 01

MANEJO DE USUÁRIOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS GRAVES E NECESSIDADE DE ATENDIMENTO URGENTE

* Atender os usuários com sintomas respiratórios em consultório específico para esta finalidade.

* Antes de iniciar o atendimento certifique-se que está fazendo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual adequados.

* Certificar que o consultório esteja limpo/desinfectado.

→ Atenda com urgência usuários com TOSSE ou FALTA DE AR e um ou mais dos seguintes:

 

*SaO2≤ 95% ou FR ≥30ipm (remover esmalte das unhas)                                     * Cianose (face ou lábios azulados)

* FC> 120bpm                                                                                                          * Falta de ar com sinais de esforço respiratório (batimento da asa 

do nariz, tiragem intercostal)

* PAS < 90mmhg                                                                                                      * Confusão mental

* Piora das doenças clínicas de base

*Se SaO2≤ 94%, administre oxigênio via cânula ou catéter nasal para manter uma SaO2 entre 90% e 96%.

* Se não disponível mensuração da SaO2, administre oxigênio se a FR≥ 30ipm, cianose ou falta de ar com sinais de esforço respiratório

ATENÇÂO: - Não umidificar o oxigênio pelo risco de geração de aerosóis. 

                    - Inicie com 3l/min, em catéter tipo óculos, e se necessário, aumentar até 6l/min com uso de sonda na nasofaringe.

                    - Coloque máscara cirúrgica por cima do cânula ou catéter nasal.

* Realizar manejo clínico do usuário até a transferência do mesmo para unidade de referência, pelo SAMU.

                    

- Fluxo para encaminhamento de Urgência e Internação Hospitalar:

* Em casos urgência concomitante com SRAG e necessidade de transferência imediata: 

- Solicitar resgate pelo SAMU para transferência para unidade de urgência

- Manter a estabilidade do usuário até sua remoção para unidade hospitalar

* Em casos de SRAG que, a critério médico, possam aguardar liberação de internação hospitalar na própria unidade:

- Solicitar AIH

- Manter estabilidade do usuário até sua remoção para unidade hospitalar

 * Após remoção do usuário realizar limpeza terminal no consultório

- Notificação de SRAG:

*  A notificação deve ser realizada no e-SUS (https://notifica.saude.gov.br) para casos de síndrome gripal e no SIVEP (https://
sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?0) para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave.

Para todas as notificações de usuários em situação de rua, utilizar o CEP: 74.030-020. Esse Código de Endereçamento Postal se refere à unidade 

da Secretaria de Assistência Social com atendimento prioritário à população em situação de rua ; Centro POP. 

2. No campo logradouro, inserir o termo EM SITUAÇÃO DE RUA ou INDÍGENA 

3. No campo complemento inserir informações de locais de permanência que facilitem para o monitoramento pela equipe de Consultór io na Rua 

realizar o acompanhamento. Ex.: “R. 44 c/ Av. Independência”, “CEPAL do setor Sul”, “Praça Matriz de Campinas”, “Hospital Araújo 

Jorge”, etc.



ORIENTAÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH)

* Nos casos de SRAG com necessidade de encaminhamento para internação hospitalar, e que a juízo do médico, possa aguardar internação 

hospitalar na unidade, a APS deverá solicitar a AIH, por meio eletrônico. Orientações no endereço: http://goiania.go.gov.br/sistemas/siscv/html/

siscv00000f0.htm

* A solicitação de AIH deverá conter: 

a) descrição dados clínicos relacionados à doença;

 b) tempo de início do(s) primeiro(s) sintoma(s);

c) descrever tosse: sim/não. Se sim, característica da tosse; 

d) se o usuário é acometido das seguintes comorbidades: hipertensão arterial/ diabetes mellitus/ doenças cardiovasculares /doença pulmonar 

obstrutiva crônica;

e) descrever se o paciente viajou recentemente, há quanto tempo e para onde; 

f) se teve contato com alguém diagnosticado ou suspeito de COVID-19;

g) se foi vacinado no ano corrente para influenza: 

h) temperatura aferida, não apenas referida; 

i) frequência respiratória; 

j) pressão arterial; 

k) frequência cardíaca;

l) relato da notificação de SRAG; 

m) descrever se solicitado teste diagnóstico: sim/não. Caso seja sim, referir data e para onde foi enviado;

n) saturação periférica de oxigênio (SpO2) em ar ambiente e em uso de oxigênio (O2) suplementar (quando necessário); 

o) se em uso de O2 suplementar, descrever sistema de administração de O2 e o fluxo de O2; 

p) descrever sintomas de gravidade para UTI (unidade de terapia intensiva), caso necessário; 

q) se o paciente estiver em ventilação mecânica (VM) descrever: PEEP (pressão expiratória final positiva), VT (volume corrente) e variação de 

pressão (delta P);

r) descrição de hemograma, se houver na unidade solicitante;

s) descrição de exame radiográfico de tórax, se houver na unidade solicitante;

t) descrição de tomografia de tórax, se houver na unidade solicitante; 

u) envio de imagem de tomografia computadorizada, se houver na unidade solicitante. A Central de Regulação de Internação Hospitalar definirá 

como e para onde enviar;

v) sugestões de inserção do Código Internacional de Doenças (CID): B34.2 - infecção por corona vírus de localização não específica; J96.0 - 

insuficiência respiratória aguda. U04.9 - síndrome respiratória aguda grave, não especificada

- Observações:

* * NÃO preencher Encaminhamento. De acordo com Memorando. Nº33/2020/SUREPS, protocolo nº 21769/2020. 

** Caso o solicitante não possua o equipamento do requisito, relatar a ausência do mesmo. Exemplo: unidade no momento não possui laboratório/

hemograma. 

*** Caso o solicitante desconheça a informação do requisito, relatar a ausência da mesma. Exemplo: paciente inconsciente, resposta ao 

questionamento sobre vacina e viagem: não informado/ desconhecido.

Importante:

* Nos casos de solicitação de AIH devem ser observados o horário de funcionamento das unidades:

- Para as unidades que encerram suas atividades às 19:00h – se a AIH não for liberada até as 15:00h, solicitar remoção do usuário, via SAMU, 

para unidade de urgência até liberação da mesma.

- Para as unidades que encerram suas atividades às 22:00h – se a AIH não for liberada até as 19:00h, solicitar remoção do usuário, via SAMU, 

para unidade de urgência até liberação da mesma.



PROTOCOLO Nº 02

MANEJO DE USUÁRIOS COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS SEM SINAIS DE URGÊNCIA

* Seguir “Orientação para organização da unidade de saúde no período de pandemia do Covid 19” (página 3)

* Utilizar os seguintes EPI: máscara cirúrgica, capote de tecido, luvas descartáveis, óculos ou protetor facial      

* Idosos acima de 60 anos de idade, gestantes, puérperas e pessoas com doenças crônicas devem ter prioridade de atendimento

Verificar se o usuário preenche critérios para caso suspeito de COVID-19

- Usuário tem ou teve febre (T= 37,8 °C aferida ou relatada) atentar que o usuário pode estar afebril, ou sensação de febre nos últimos 7 

dias. Considere sonolência, irritabilidade ou inapetência 

NÃO

Tem ou teve tosse (com ou sem catarro) ou falta de ar, ou dor de garganta ou nariz escorrendo (se criança >2 

meses, considere nariz entupido) nos últimos 7 dias?

Usuário com 

sintomas 

respiratórios 

recentes que não 

preenche critério 

para caso suspeito 

de COVID-19

SIM
NÃO

Há outro diagnóstico clínico mais provável?

SIM

SIM

Usuário preenche critérios para caso suspeito de COVID-19

* Explicar ao usuário que pelos seus sintomas ele/ela pode ter COVID-19 e que irá ser testado e agendar 

teste RT-PCR

* Registrar em prontuário o caso COVID-19  e notificar o caso no sistema informatizado da Vigilância 

Epidemiológica 

* Realizar manejo clínico de acordo com necessidades do usuário

* Orientar para isolamento domiciliar 

* Realizar monitoramento conforme orientações deste Manual e treinamento , e orientar sinais de 

gravidade

Considerar que sintomas podem ter outras causas (como pneumonia bacteriana, tuberculose, 

influenza, outras) e manejar

 Atentar para diagnósticos diferenciais nos casos de febre (dengue, Zika vírus, Chikungunyana, 

febre amarela, sarampo) e manejar

N
Ã

O

Manejar o usuáro como Síndrome Gripal (seguir Protocolo nº 04)

Forneça atestado médico por 7 dias e oriente isolamento domiciliar



PROTOCOLO Nº 03

MANEJO DE USUÁRIOS SEM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS E CONTATO COM CASO CONFIRMADO DE COVID-19

* Antes de iniciar o atendimento certifique-se que está fazendo o uso dos Equipamentos de Proteção Individual adequados.

Investigar possíveis sinais e sintomas de infecção por COVID-19

* Realizar ananmese detalhada

* Identificar possível fator de risco de complicações

* Verificar sinais vitais, prioritariamente, frequência respiratória, temperatura corporal, pressão arterial

Usuário após avaliação apresenta sinais e sintomas de infecção por COVID-19?

* Manejar sintomas

* Seguir Protocolo conforme gravidade

* Orientar riscos

* Monitorar de acordo com orientações deste 

manual

SIM
NÃO

* Orientar distanciamento social

* Reforçar orientação quanto ao uso de máscara 

de tecido e higiene das mãos

* Encaminhar usuário para sua demanda inicial 

Caso o CONTATO  seja Intradomiciliar:

*Orientar o isolamento domiciliar (não sair de casa) por 14 dias  do último contato com o caso confirmado de COVID-19.

*Aplicar termo de restrição. Pedir que paciente oriente  demais contatos.

*Se possível, orientar teletrabalho. Se não, forneçer atestado(CID-10 Z209) por 14 dias da data do último contato com paciente (ex: se há 1 dia, dê 

13 dias). 

*Oriente que contatos (mesmo sem sintomas) devem usar máscara de tecido quando em contato com outras pessoas ou for necessário sair de 

casa.*Oriente que em casos de dúvidas pode buscar orientações na Central Humanizada – 3267 6123 ou whatsApp 98599 0200.

* Realizar monitoramento

 Oriente que se iniciar com falta de ar/dificuldade para respirar súbita, deve procurar serviço de urgência.

SIM
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Gestantes

• Mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de dispneia deve ser valorizada na presença de síndrome 

gripal;

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

contínua e encaminhamento hospitalar;

• Gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato de oseltamivir (Tamiflu), na dose habitual para 

adultos, indicado na síndrome gripal independentemente de sinais de agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna;

• Não se deve protelar a realização de exame radiológico em qualquer período gestacional quando houver  necessidade de averiguar 

hipótese diagnóstica de pneumonia;

• A elevação da temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico uma vez que a hipertermia materna determina 

lesões no feto. A melhor opção é o paracetamol.

Puérperas

• Manter a amamentaÇão;

• Manter, preferencialmente, o binômio em quartos separados;

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

• Orientar a realizar etiqueta respiratória;

• Orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes do cuidado com o RN;

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

• Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve seguir as orientações de precaução padrão e gotículas;

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

RECOMENDAÇÕES PARA GESTANTES E PUÉRPERAS COM SÍNDROME GRIPAL E RISCO PARA COVID-19



ORIENTAÇÕES PARA OS CASOS DE RT- PCR POSITIVO

•Tranquilizar o paciente: 80% dos casos são leves e melhoram sem tratamento em aproximadamente 7 à 14 dias.

-Se tem fatores de risco, explicar que risco de apresentar COVID-19 grave é maior, reforce que fique atento aos sinais de gravidade.

•Oriente que é possível que ele/a tenha tosse, febre, nariz escorrendo, nervosismo, mas também cansaço, dores no corpo, dor decabeça, 

diminuição/perda do olfato e paladar, diarreia, náusea/vômito.

•Explique que ainda não existe tratamento comprovadamente eficaz (desaconselhe uso de medicações de uso difundidos nas redes sociais/

mídias).

•Prescreva paracetamol ou dipirona(evite se alergia prévia) 500mg cada 6 horas se dor ou febre com mal estar. 

•Evite anti-inflamatórios (como ibuprofeno). 

•Não prescreva corticoides. Somente prescreva corticoides se exacerbação de asma/DPOC. Se asma/DPOC em uso de corticoide inalatório, não 

altere tratamento.

•Se tosse, ofereça medidas caseiras para alívio: uma colher de chá de mel quando necessário. Evite se paciente tem diabetes. 

•Oriente manter-se hidratado, ingerir água com frequência, pelo menos 2L/dia.

•Se paciente com HAS ou DM compensada em uso de enalapril/similares ou losartana/similares, não altere tratamento.

•Ensine e reforce higiene frequente das mãos, etiqueta da tosse e uso de máscara caseira quando em contato com outras pessoas. 

* Monitore a cada 24 horas no caso de usuários com comorbidades e usuários sintomáticos, e a cada 48 horas os casos assintomáticos.

•Se dúvidas sobre sintomas ou novos sintomas: oriente procurar atendimento presencial, Na APS ou ligar na Central Humanizada – 3267 6123 

ou whatsApp 98599 0200

•Oriente que deve manter-se em isolamento domiciliar por 14 dias do início dos sintomas para evitar infectar outras pessoas.

-Se mora com pessoas com fatores de risco, alerte sobre maior risco de doença grave se elas se infectarem. 

•Explique que somente poderá sair do isolamento após 14 dias do início dos sintomas e se estiver sem febre por pelo menos 3 dias e sem tosse e 

sem falta de a há pelo menos 3 diasr.

•Oriente que será/continuará sendo monitorado pela unidade de Atenção Primária para avaliar isolamento e sintomas.

*Orientar  Isolamento domiciliar (não sair de casa) por 14 dias  do último contato com paciente ou até que paciente descarte COVID-19.

*Aplique o termo de restrição para cada contato e explique que paciente como contatos devem fazer restrição, entregue/envie informativo. Peça 

que paciente oriente contatos.

*Se possível, orientar teletrabalho. Se não, forneça atestado (CID-10 Z209) por 14 dias da data do último contato com paciente (ex: se há 1 dia , 

dê 13 dias). 

*Oriente que contatos (mesmo sem sintomas) devem usar máscara de tecido quando em contato com outras pessoas ou se for necessário sair 

de casa.

*Oriente que em casos de dúvidas pode buscar orientações na Central Humanizada – 3267 6123 ou whatsApp 98699 0200.

Oriente que se iniciar com falta de ar/dificuldade para respirar súbita, deve procurar serviço de urgência.



ORIENTAÇÕES PARA COLETA DO TESTE RT PCR PARA COVID-19 

ORIENTAÇÕES PARA A COLETA DO TESTE RT-PCR:

* Realizar Notificação de todos os casos de SG atendidos nas unidades de atenção primária, no e-SUS (https://notifica.saude.gov.br);

PROCEDIMENTO PARA COLETA DE RT-PCR NA APS:
* Separar o material necessário;
* Manter o suprimento de álcool 70% e gaze para a limpeza da bancada antes e após a coleta da amostra biológica;
* Identificar o tubo coletor 
* Higienizar as mãos;
* Atentar para o uso adequado de EPI (avental descartável, luva descartável, óculos de proteção, máscara N95); 
* Orientar o paciente ou acompanhante quanto ao procedimento a ser realizado; 
* A coleta deve ser combinada de swab de nasofaringe e orofaringe; 
* Introduzir delicadamente o swab em uma das narinas até encontrar resistência na parede posterior da nasofaringe realizando 
movimentos rotatórios; 
* Utilizando este MESMO swab, repetir o procedimento de coleta na outra narina; 
* Introduzir um NOVO swab na orofaringe, parte posterior, evitando contato com a língua para minimizar a possibilidade de contaminação; 
* Introduzir OS DOIS SWABS (NASOFARINGEO E OROFARINGEO) NO MESMO TUBO; 

* Descartar todos os materiais utilizados durante a coleta da amostra biológica.

CRITÉRIO PARA COLETA DE RT-PCR:

* Usuários e profissionais que estejam suspeitos de Síndrome Gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por 

sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de gargante OU coriza

IMPORTANTE:

* Solicitamos ainda cuidado com as amostras. Diariamente recebemos reclamações dos laboratórios pois têm sido enviadas amostras 
com vazamento, em caixas de papelão, sem identificação correta, com swab de outros laboratórios, dentre outros problemas. Portanto 
solicitamos cuidado e atenção para evitar que a amostra seja desprezada pelo laboratório por estar fora dos padrões de qualidade.

- Atentar a estabilidade, conforme ficha técnica; enviar refrigerado, unidades onde o transporte ultrapassar 12 horas, encaminhar 
congelado.



MONITORAMENTO DOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19

•Verificar diariamente lista de usuários para monitoramento. Se notificado em outro serviço, verifique se recebeu orientações de isolamento, se 

necessário, reforçar.

•Se aguarda resultado do RT-PCR para SARS-CoV-2, verificar se resultado está disponível -Se indisponível, mantenha isolamento e monitore. 

-Se disponível, maneje conforme resultado.

Se RT-PCR para SARS-CoV-2 detectável ou ainda não disponível: monitore paciente por teleconsulta

•Contate usuário por contato telefônico. Se não conseguir contato por > 48h, faça busca ativa.

•Avaliar sinais de gravidade: Perguntar sobre sinais e sintomas conforme tela de Monitoramento. Se piora,  agende avaliação presencial 

imediatamente ou avalie se precisa de atenção urgente. 

•Orientar automonitoramento de sinais de gravidade: se falta de ar ou piora súbita e importante, oriente procurar serviço de urgência (oriente uso 

de máscara de tecido ao sair de casa).

-Orientar que se tiver dúvidas sobre sintomas, pode buscar orientações na Central Humanizada – 3267 6123 ou whatsApp 98599 0200

•Avaliar se está conseguindo ficar em isolamento domiciliar, pergunte se tem alguma dificuldade ou se precisou sair do quarto:

-Se dificuldade para cumprir isolamento, verificar qual a dificuldade e apoiar. 

* Alimentar dados na Tela de monitoramento.

Após completar isolamento previsto: decida se paciente pode sair do isolamento

Está assintomático há pelo menos 72 horas?

•Considerar usuário recuperado e oriente que pode sair do 

isolamento domiciliar. Encerrar monitoramento. 

•Orientar manter distanciamento social, higienização das 

mãos, etiqueta da tosse e uso de  máscara de tecido. 

SIM NÃO

•Considerar Manter o isolamento 

•Reavaliar para conduta e verificação de necessidade de 

condutas adicionais 

Registrar monitoramento na Tela de Monitoramento para COVID-19 e SG, disponível na Intranet da SMS Goiânia

Seguir orientações da Vigilância Epidemiológica fornecidas durante treinamento
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ISOLAMENTO DOMICILIAR

•  Permanecer em quarto isolado e bem ventilado, por 14 dias a contar do início dos sintomas;

• Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Dormir em cama 

separada. Mães que estão amamentando devem continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene, como a lavagem 

constante de mãos;

• Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem estar bem 

ventilados;

• Utilização de máscara todo o tempo. Trocar máscara sempre que esta estiver úmida ou danificada, ou a cada 4 horas;

• Em casos de necessidade de movimentação entre os cômodos da casa o doente deve usar obrigatoriamente máscara;

• Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao 

banheiro;

• Não receber visitas neste período de isolamento;
• 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.

ORIENTAÇÃO PARA ISOLAMENTO DOMICILIAR NA SÍNDROME GRIPAL E CASOS LEVES DE COVID-19

PRECAUÇÕES DO CUIDADOR

• O cuidador deve utilizar uma máscara 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 contato com o paciente, antes/depois de ir ao 

banheiro, antes/depois de cozinhar e comer ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos 

estiverem secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas;

• 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;

• Caso alguém do domicílio apresente sintomas de SIndrome Gripal, iniciar com os mesmos cuidados de precaução para pacientes e 

procurar atendimento médico na unidade de saúde mais próxima do domicílio ou buscar orientações na Central Humanizada – 3267 6123 

ou whatsApp 98599 0200

PRECAUÇÕES GERAIS

 • 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 em seguida;

• 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 (2,5 

colheres de sopa de alvejante para 1 litro de água); faça o mesmo para banheiros e toaletes;

 • Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de banho do paciente com sabão comum, separadamente.
 • Lave as máscaras de tecido individualmente, com água e sabão, deixando de molho por 20 a 30 minutos antes de enxaguar.

 • As máscaras de tecido são de uso individual e não devem ser compartilhadas entre os diferentes residentes no domicílio .

 • Manter repouso, alimentação balanceada e boa oferta de líquidos.



ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ÓBITOS EM CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19

*  NÃO enviar casos suspeitos ou confirmados de COVID-19 para o Serviço de Verificação de Óbito (SVO). 

* O médico assistente ou substituto assinará a D.O.

* Na mesma linha em que for alocado o B34.2 (Infecção pelo coronavírus de localização não especificada), deve constar os novos códigos U07.1 

(COVID-19, vírus identificado) ou U07.2 (COVID-19, vírus não identificado).

* No campo 59 da DO descrever as seguintes observações: “Óbito durante pandemia COVID-19. Ausência de sinais de morte violenta, suspeita 

ou traumática.”

 ÓBITOS COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL DE COVID-19: 

 Notificação ao sistema de vigilância epidemiológica, utilizando a ficha de notificação de SRAG

* Emissão de DO pelo médico assistente / plantonista:  Constar COVID-19 como causa básica (Infecção por coronavírus de localização não 

especificada da CID-10); 

OCORRÊNCIA DOMICILIAR OU  EM INSTITUIÇÕES DE MORADIA OU AMBULÂNCIAS:

Contato prévio com a central de regulação do SVO e encaminhamento para esse serviço. 62-3524-1970 e  3524-1933 .

Comunicação prévia a Unidade Móvel de Urgência para comparecimento ao local e constatação do óbito . 

Envolvimento do cadáver em lençóis no domicílio. 

Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos ambientes e objetos (uso de água sanitária ou solução clorada 

0,5% a 1%).

ÓBITOS SUSPEITOS DE COVID-19 SEM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL: 

* Nas unidades de atenção básica que não tenham a possibilidade de realização da coleta confirmatória, o CIEVS deve ser contactado para 

realização do procedimento de forma imediata. Notificar na ficha de SRAG.

ÓBITOS COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL DE COVID-19 POR OUTRAS CAUSAS:  

Notificação ao sistema de vigilância epidemiológica COM A CAUSA BÁSICA.

Emissão de DO pelo médico assistente / plantonista:  Constar COVID-19 como CAUSA ASSOCIADA (Infecção por coronavírus de localização não 

especificada da CID-10). 

REMOÇÃO DOS CADÁVERES: 

O SVO Goiânia é responsável pelas remoções apenas no Município de Goiânia. 
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