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1. INTRODUÇÃO  

Em 31 de dezembro de 2019, surgiu na cidade de Wuhan, província de Hubei, 
China, um surto de pneumonia de causa desconhecida. Esse fato derivou uma 
investigação pelo país de tal modo que as autoridades sanitárias de Wuhan informaram 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) a presença de um conglomerado de 27 casos 
de Síndrome Respiratória Aguda de etiologia desconhecida, estabelecendo um possível 
vínculo com o mercado de mariscos de Huanan, o qual também vendia animais vivos.  

Em 7 de janeiro de 2020, cientistas chineses isolaram uma nova cepa de 
Coronavírus e realizaram o sequenciamento genético, identificando como possível 
etiologia causadora desse conglomerado de casos de Síndrome Respiratória Aguda. O 
vírus isolado é um betacoronavírus de similitude na sequência genética com o SARS-
CoV e foi nomeado inicialmente pela OMS como 2019-nCoV. Em 11 de fevereiro a 
OMS definiu uma nova nomenclatura, passando a chamar de COVID-19.  

Seguindo a recomendação do Comitê de Emergência, em 30 de janeiro de 2020, o 
diretor da Organização Mundial de Saúde, declarou o surto do Novo Coronavírus 
(COVID-19) como uma emergência de saúde pública de importância internacional 
(ESPII). E foi declarada pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº 188, de 
03/02/2020, Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN). 

Diante do cenário atual e da necessidade de buscar estratégias para enfrentar o 
COVID-19, o município de Floresta do Piauí construiu este Plano de Contingência que 
teve como embasamento o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana Pelo 
novo Coronavírus COVID-19. A construção desse plano é fundamental, visando o 
detalhamento das responsabilidades municipais dos envolvidos e a organização dos 
serviços para enfrentamento desta ESPIN.  

As medidas são válidas enquanto permanecer a emergência estabelecida pelo 
Decreto Municipal N° 049, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas para o 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus (COVID-
2019) no município de Floriano – PI. 

As orientações dividem-se em itens relacionados tanto aos cuidados ambientais 
quanto aos cuidados envolvendo fluxo e o atendimento de pacientes pelos profissionais 
no âmbito da Atenção Básica do município de Floresta do Piauí. 

1.1. – Caracterização do Município: 
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Floresta do Piauí encontra-se no estado doPiauí, na região nordeste do Brasil. O 
Município de Floresta do Piauí possui uma população estimada em 2.558 pessoas e 
densidade demográfica de 12,75 hab/km² em toda sua extensão territorial, com base na 
estimativa do IBGE (2019). As condições climáticas do município de Floresta do Piauí 
(com altitude da sede a 180 m acima do nível do mar) apresentam temperaturas 
mínimas de 22° C e máximas de 36° C, com clima semiúmido e quente.  

O município dispõe de uma Rede de Atenção Básica à Saúde composta por uma 
Equipe de Saúde da Família e uma Equipe de Saúde Bucal prestando o atendimento em 
01 Unidade Básica de Saúde localizado na zona urbana e 02 Postos de Saúde situados 
na zona rural do município. Conta também com equipe do NASF-AB (Núcleo de 
Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica), prestando assistência em caráter 
complementar à Estratégia Saúde da Família - ESF, desenvolvendo atividades de 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

2.  OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo Geral:  

 

 Estabelecer as estratégias a serem adotadas para o enfrentamento do novo 
COVID-19 no município, de modo articulado com o Ministério da Saúde e 
Governo do Estado do Piauí.  

 
2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Adotar medidas de redução do risco de infecções secundárias entre contatos 
próximos por meio da identificação, isolamento e acompanhamento destes 
conformes diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e Organização 
Mundial de Saúde; 

 Minimizar o impacto social e econômico desse evento na população;  

 Atualizar periodicamente a rede de vigilância e atenção à saúde do Município 
com base nas evidências técnicas e científicas nacionais, estaduais e/ou 
internacionais; 

 Seguir os fluxos assistenciais para o atendimento aos casos suspeitos de acordo 
com a gravidade dos sintomas e as necessidades assistenciais dos pacientes; 

 Orientar a conduta clínica diante dos casos suspeitos, prováveis e confirmados; 
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 Definir responsabilidades e organizar o fluxograma de resposta às emergências 
em saúde pública 

 Orientar sobre a conduta frente aos contatos próximos; 

 Produzir e disseminar informações epidemiológicas, e combater as informações 
falsas. 
 

3. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO 
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é porta de entrada para pacientes que 
apresentarem síndrome gripal ou que necessitarem de atendimento não eletivo, devendo 
ser observado pelos integrantes das equipes de saúde e demais servidores da instiuição.  

 
 
 

 

 

 

Todos devem orientar a população que apresente sintomas gripais leves (tosse, 
coriza, dor de garganta, mal estar e sem dificuldade respiratória) a permanecerem em 
isolamento domiciliar. Assim, somente nos casos de dúvidas e  sintomas de síndrome 
gripais moderados ou graves como (febre > 37.8°, acompanhada de tosse seca ou com 
secreção) o usuário deve ser orientado a procurar a Unidade Básica de Saúde - UBS 
evitando com isso, aglomerações desnecessárias em Hospitais e unidades de saúde. 

 

 

 

 

1.1 - Caso o paciente apresente sintomas de síndrome gripal considerados graves 
(dispnéia, insuficiência respiratória), este deverá ser encaminhado a UPA de 
Oeiras.  

 

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: cefaléia, mialgia ou artralgia, na 
ausência de outro diagnóstico específico. 

Em crianças com menos de 02 (dois) anos de idade considera-se também como caso 
de Síndrome Gripal: Febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas 

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 em relação à pressão arterial habitual do paciente. Ou 

• Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda, durante 
período sazonal.  

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 
tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
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4. - ASPECTOS CONCENTUAIS E OPERACIONAIS 
 

Os Coronavírus são vírus RNA da ordem do Nidovirales da família 
Coronaviridae. A subfamília é composta por quatro gêneros Alfacoronavírus, 
Betacoronavírus, Gammacoronavírus e Deltacoronavírus. 

Responsáveis por infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, 
foram identificados desde os anos 1960, conhecendo-se apenas seis cepas capazes de 
infectar humanos, incluindo o SARS-CoV (Síndrome Respiratória Aguda Grave – 
SARS – SevereAcuteRespiratorySyndrome) e a MERSCoV (Síndrome Respiratória do 
Oriente Médio – Middle East RespiratorySyndrome), até o momento com a detecção da 
nova variante  na China,  na cidade de Whuan, denominada SARS-CoV2, até então não 
identificada em humanos. 

Aspectos Clínicos 

 O espectro clínico da infecção humana pelo COVID-19 
não está descrito completamente, bem como o padrão de 
letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. 
 

 No início, muitos dos pacientes tinham alguma ligação 
com um grande mercado de frutos do mar e animais vivos 
de Whuan, sugerindo a disseminação de animais para 
pessoas. 

 
 Depois, um número crescente de pacientes, supostamente 

não teve exposição ao mercado de animais, indicando a 
disseminação de pessoa para pessoa. 

 

Período de 
Incubação 

 Tem-se observado um período médio de incubação de 
cinco dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias. 

 
 Dados preliminares sugerem que a transmissão possa 

ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

 

Suscetibilidade 
 A suscetibilidade é geral, por ser um vírus novo e não se 

sabe se a infecção em humanos produzirá imunidade 
contra novas infecções e se essa imunidade é duradoura. 
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Diagnóstico 
Clínico 

 O espectro clínico da infecção por Coronavírus é muito 
amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma 
pneumonia severa. 
 

 Para o COVID-19, no entanto, esse espectro ainda não 
está estabelecido completamente, exigindo mais 
investigações e tempo para caracterização da doença. 

 
 Segundo os dados mais atuais, os sinais e sintomas 

clínicos referidos são principalmente respiratórios. O 
paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para 
respirar. 

 
 O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como 

síndrome gripal e o diagnóstico depende da investigação 
clínico- epidemiológica e do resultado do laboratório. 

 
 É recomendável que para todos os casos de síndrome 

gripal seja questionado o histórico de viagem para os 
países com transmissão ou contato próximo com pessoas 
que tenham viajado essas áreas. 

 

Diagnóstico 
Laboratorial 

 O espécime preferencial para o diagnóstico laboratorial, 
de modo geral, é a secreção da nasofaringe (SNF). 
 

 Considerando novos vírus ou novos subtipos virais em 
processos pandêmicos, esse diagnóstico pode ser 
estendido até o 7° dia (mais preferencialmente até o 3° 
dia). 

 
 O diagnóstico laboratorial específico para o COVID inclui 

as seguintes técnicas: 
 Detecção do genoma viral por meio das técnicas 

de RT-PCR em tempo real e 
 Sequenciamento parcial ou total do genoma viral. 

 
 No Brasil, os Centros Nacionais de Influenza (NICs), 

farão o RT-PCR em tempo real e laboratórios parceiros do 
Ministério da Saúde farão sequenciamento através da 
metagenômica. 
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Diagnóstico 
Diferencial 

 As características clínicas não são específicas e podem ser 
similares àquelas causadas por outros vírus respiratórios 
que também ocorrem sob a forma de surtos e, 
eventualmente, circulam ao mesmo tempo, tais como 
influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial 
respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. 

 

5.  – DEFINIÇÃO DE CASO DE INFECÇÃO HUMANA:  
 

Caso Suspeito 

Situação 1:  

Febre1E, pelo menos, um dos sinais ou sintomas 
respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 
saturação de O2<95%, sinais de cianose, batimento 
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 

 
 
 

E 

 

Nos últimos 14 dias 
antes do início dos 

sintomas. 

Situação 2: CONTATO PRÓXIMO² 

Febre1OU, pelo menos, um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 
saturação de O2<95%, sinais de cianose, batimento 
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 

 
 

 
E 

Histórico de contato 
com caso suspeito ou 
confirmado para o novo 
COVID-19 nos últimos 
14 dias antes do início 
dos sintomas. 

Caso Provável (Contato Domiciliar³) 
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Febre1OU, pelo menos, um sinal ou sintoma 
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, 
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, 
dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 
saturação de O2<95%, sinais de cianose, batimento 
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia). 

Nesta situação é importante observar a presença de 
outros sinais e sintomas como fadiga, 
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrio, manchas 
vermelhas pelo corpo, gânglios linfáticos 
aumentados, diarreia, náusea, vômito, desidratação e 
inapetência. 

 
 
 
 
 

E 

 
 
 
 
Histórico de 
contatoproximo 
domiciliar com caso 
confirmado para 
COVID-19. 

¹ Febre (considerada a partir de ≥37,8 °C) pode não estar presente em alguns casos 
como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em 
algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, 
a avaliação clínica deve ser considerada e a decisão deve ser registrada na ficha de 
notificação. 

² Contato próximo (pode incluir visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera 
de assistência médica): 

 Pessoa que esteve a aproximadamente dois metros (2 m) de um paciente 
suspeito ou confirmado, por 15 minutos ou mais; 

 Pessoa que convive no mesmo ambiente com casos suspeito em ambiente de 
trabalho, sala ou área de atendimento, aeronaves e outros meios de 
transporte, escola ou pré-escola; 

 Pessoa que teve contato eventual (horas) com caso confirmado. 
³ Contato domiciliar: contato íntimo ou contato prolongado na residência de caso 
confirmado (pode incluir morar ou cuidar). 

 

Caso Confirmado 

Critério laboratorial: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR 
em tempo real, pelo protocolo Charité. 

Critério clínico-epidemiológico: caso suspeito ou provável com histórico de contato 
próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que 
apresente febre OU, pelo menos, um dos sinais e sintomas respiratórios nos últimos 14 
dias após o contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação 
laboratorialespecífica. 
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Caso Descartado 

Caso que se enquadra na definição de suspeito e apresenta confirmação laboratorial 
para outro agente etiológico OU resultado negativo para COVID-19. 

 

Caso Excluído 

Caso notificado que não se enquadra na definição de caso suspeito. Nessa situação, o 
registro será excluído da base de dados nacional. 
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6. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DO COVID -
19  NA ATENÇÃO BÁSICA 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UBS 

CASO 
SUSPEIT

NÃO* 

SIM USO EPI’s 

DEFINIR 
GRAVIDAD

E 

PNEUMONIA: 
leve, Grave, SRAG 

DOENÇA NÃO 
COMPLICADA 

UPA  24H / Hospital 
Regional Deolindo 
Couto -  OEIRAS 

QUARENTENA DOMICILIAR; 
ACOMPANHAMENTO COM UBS, 

REFERÊNCIA + EPIDEMIOLOGIA 

NOTIFICAÇÃO 
DO CASO 

*Dar seguimento a fluxo clínico e laboratorial de acordo com diagnóstico sindrômico 

MEDIDAS DE CONTROLE– Desde o primeiro contato, fornecer máscaras cirúrgicas às pessoas com 
sintomas respiratórios e encaminhá-las para uma área separada ou sala de isolamento 
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7.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo COVID-19. A 
melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus. Como ainda não há 
comprovação de transmissão local do COVID-19 no Município de Floresta do Piauí,  
não há recomendação de medidas adicionais além dos cuidados individuais de rotina. 

Esses cuidados pessoais são indicados para quaisquer infecções respiratórias 
como forma de prevenção e propagação de vírus respiratórios, a saber: 

 Lavar frequente as mãos com água e sabão, por pelo menos 20 segundos. Na 

ausência de água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool a 

70%; 

 Evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar o contato próximo e direto com pessoas doentes, em particular com 

infecção respiratória; 

 Evitar sair à rua, ir ao trabalho ou à escola quando doente, ficando em repouso, 

em casa; 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel para tossir ou espirrar (nunca 

usar as mãos), jogando o papel no lixo, ou usar a dobra do braço para tossir ou 

espirrar, evitando a dispersão de gotículas no ambiente; 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência quando doente; 

 Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas; 

 Evitar aglomerações e ambientes fechados. Não sendo possível, manter os 

mesmos bem ventilados;  

 Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e 

de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção). 

Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções 

respiratórias, deverá ser utilizada precaução por aerossóis, com uso de máscara 

N95.  
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8.  MEDIDAS PRA EVITAR CONTÁGIO NA UBS  

Após a identificação precoce na recepção da Unidade Básica de Saúde de todos 
casos suspeitos de Síndrome Gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica a todos 
pacientes logo após reconhecimento pelo Agente Comunitário de Saúde ou profissional 
responsável por receber os pacientes e realizar o primeiro passo o fluxograma de 
atendimento de casos suspeitos do covid-19, na atenção básica, enquanto aguardam o 
atendimento da enfermagem e do médico. Preferencialmente, em localidades onde isso 
é possível, a pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala 
específica visando ao isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta 
fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na 
UBS para isolamento, propiciar área externa com conforto para pacientes com 
Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais rápido possível, conforme o 
fluxograma de atendimento de casos suspeitos do covid-19. 

Todo profissional que atender os pacientes com suspeita de Síndrome Gripal 
deve usar EPIs e adotar as medidas para evitar contágio, conforme Tabela 1. Atenção 
para os cuidados que devem ser tomados em relação ao uso de máscara Cirúrgica.  

 
Tabela 1. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de Síndrome 

Gripal nas Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, Ministério 
da Saúde, 2020. 

 
Medidas de controle precoce 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE Pacientes 
● Contenção respiratória 
       -máscara cirúrgica*; 
● Uso de luvas, gorros, óculos ou protetor 
facial e aventais descartáveis**; 
● Lavar as mãos com freqüência; 
● Limpar e desinfetar objetos e superfície 
Estocados com freqüência; 

● Fornecer máscara cirúrgica; 
● Isolamento com precaução de contato 
em sala isolada e bem arejada 

*Somente para procedimentos produtores de aerossóis usar máscara N95/PFF2. 
**Uso destes EPIs durante atendimento do paciente.  

 
 
9. ORIENTAÇÕES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NO 

ENFRENTAMENTO DA COVID-19 
 
 Garantir vínculo do usuário às UBS para evitar transferências  e aglomerações na 

unidade de pronto atendimento – UPA de Oeiras. 



 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                       15 
 

 _____________________________________________________________________________ 
Rua Rufino Raimundo Torres, s/nº, bairro Centro, CEP 64.563-000, telefone (89) 3463-0004, 

Email: prefeiturafloresta@hotmail.com  
 
 
  
 

 A sala de isolamento para pacientes com sintomas respiratórios deverá ser, 
preferencialmente, distante de outras salas de atendimento e próxima a banheiro 
para uso individual. Deverá ser mantida com a janela aberta, porta fechada e com 
ventilador / ar condicionado desligado. Garantir aos pacientes a disponibilidade de 
lenços de papel ou papel toalha para higiene nasal e álcool em gel / pia para 
permitir higienização de mãos frequente, além de dispor de lixeira específica para 
descarte do lixo contaminado (saco branco); 

 Afixar na UBS informativo com a indicação de uso de máscara por todo paciente 
sintomático respiratório (febre, tosse e falta de ar) e/ou folders educativos bem 
como a distribuição para os usuários dos serviços; 

 Comunicar e orientar claramente a população os motivos do cancelamento das 
consultas eletivas. Recomendar fortemente aos usuários habituais das UBS que só 
procurem o serviço em casos de doenças agudas ou crônicas descompensadas que 
necessitam de consulta imediata;  

 Suspender atendimentos por grupos de atendimentos em dias pré-determinados, 
bem como agendamentos futuros para evitar aglomerações de pacientes mais 
vulneráveis ao coronavírus;  

 Estão SUSPENSOS todos os atendimentos eletivos agendados nas Unidades 
Básicas de Saúde: 
 Atendimentos de Puericultura com crianças saudáveis; 
 Hipertensos e Diabéticos de rotina ou para renovação de receita; 
 Exames de Prevenção ao Câncer de Colo do Útero – Preventivo; 
 Atividades de Grupo e Coletivas como o peso do Bolsa Família, PSE e 

Atividades Físicas;  
 Exames Laboratoriais de Rotina; 
 Atendimento de Próteses Dentárias; 
 Visitas Domiciliares de Rotina das Equipes, exceto os casos de pacientes 

que necessitem de exame físico segundo avaliação da ESF; 
 Atendimentos de Fisioterapias, exceto pacientes ortopédicos pós-cirúrgicos; 
 Atendimentos do NASF com Fisioterapeutas, Nutricionistas, Psicólogos, 

Assistente Social, Fonoaudiólogo e Educador Físico. 
 Vacinação de Rotina, até 15 de Abril de 2020, conforme Nota Técnica do 

MS. 
 No momento, estão SUSPENSOS atendimentos odontológicos agendados, 

conforme orientações dos diversos protocolos de manejo fornecidos pelo MS, 
COSEMS e CONASEMS; 

 MANTER os serviços de: 
 Atendimentos Médicos e de Enfermagem para os casos de urgência; 
 Atendimento odontológico de urgência e emergência;  
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 Atendimentos a Gestantes e Puérperas nas Unidades de Saúde previamente 
agendados com as ESF; 

 Sala de Procedimentos, Curativos, Administração de Medicamentos, 
Nebulização, retiradas de pontos etc; 

 Não programar nenhum tipo de atividade coletiva que possa formar aglomerações 
e, nos casos de Campanhas de Vacinação, elaborar estratégias para oferecer o 
insumo de forma fragmentada e agendada; 

 Manter acessível e de fácil visualização o fluxograma para casos suspeitos de 
Covid-19 na Atenção Básica;  

 Atender toda a demanda espontânea de urgência e emergência sem necessidade de 
comprovação de território e facilitar o atendimento apenas com o cartão do SUS 
ou CPF (atender mesmo sem a apresentação do cartão do SUS ou CPF, bastando o 
servidor lotado na recepção buscar no e-SUS AB com os dados: nome do 
paciente, nome da mãe e data de nascimento);  

 As visitas dos Agentes Comunitários de Saúde deverão ser realizadas, 
principalmente para fornecer informações e orientações à população, sobre as 
ações dos serviços de saúde e prevenção ao Covid-19 e, buscas ativas dos 
sintomáticos respiratórios, que poderão ser realizadas por telefone; 

 Os Agentes Comunitários de Saúde manterão suas atividades nas UBS, conforme 
programação já existente. As visitas domiciliares a pacientes com síndrome gripal 
deverão ser EVITADAS, porém monitoradas por telefone e, dar atenção especial 
aos pacientes que são grupo de risco para complicações para a doença, conforme 
Tabela 2; 

 Sala de nebulização será mantida em funcionamento em local exclusivo, com a 
janela aberta, com ventiladores e/ou ar condicionados desligados e porta fechada;  

 Estão autorizadas reuniões técnicas de profissionais e trabalhadores de saúde com 
as equipes técnicas da Secretaria Municipal de Saúde, principalmente quando se 
tratar de ações voltadas ao enfrentamento do coronavírus, até o limite de 20 
(vinte) pessoas; 

 As receitas para medicamentos com a expressão “uso contínuo” terão seu prazo de 
validade ampliado para mais 120 dias de tratamento. Medicamentos sujeitos a 
controle especial e antimicrobianos, permanecem seguindo legislação específica; 

 O número de pacientes atendidos por profissional será até o limite da carga-
horária do servidor; 

 Manter acessível e de fácil visualização o fluxograma para casos suspeitos de 
Covid-19 na Atenção Básica; 

 Os motoristas devem usar máscaras cirúrgicas durante os trajetos com qualquer 
paciente e andar preferencialmente com os vidros do carro abertos. Devem 
também adotar medidas de limpeza e desinfecção, com álcool a 70% dos veículos 
utilizados no transporte dos pacientes ; 
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 Orientação à população, alinhado as normativas do Ministério da Saúde, que só 
procurem a Unidade de Saúde e o Hospital local, quando realmente necessário; 

 A equipe de saúde  ficará em constante vigilância em todo o território municipal, 
com estratégia de monitoramento de entrada e saída de pessoas no município, 
fornecendo orientações aos viajantes e notificando isolamentos domiciliares, caso 
necessários, por um período de 14 (quatorze) dias; 

 Todas as atividades das ESF relacionadas ao alcance de metas de cadastramento e 
de desempenho estão suspensas enquanto durar o Plano de Contingência de 
enfrentamento ao coronavírus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  ORIENTAÇÕES PARA ATENDMENTO DE CASOS SUSPEITOS – 

CONFORME CRITÉRIOS ATUALIZADOS E DEFINIDOS PELA 
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.  
 

 Fornecer máscara cirúrgica na recepção para qualquer paciente com sintoma 
respiratório - mesmo sem histórico de viagem; 

 Encaminhar imediatamente esse paciente para a sala de atendimento de pacientes 
com sintomas respiratórios - quando indisponível, buscar lugar externo, se 
condições climáticas permitirem e explicar ao paciente o porquê ele está sendo 
isolado dos demais. O acompanhante, se houver, deve permanecer na sala de 
espera da Unidade; 

 Priorizar o atendimento de pacientes com sintomas respiratórios. Dentre esses, 
priorizar o atendimento de idosos; 

 Atender pacientes com sintomas respiratórios em salas arejadas com janela aberta, 
porta fechada e com ar condicionado ou ventilador desligados; 

Tabela 2. GRUPOS DE RISCO COM PRIORIDADE PARA AS VISITAS DOS ACS: 

• Doenças Cardiovasculares  

• Doenças respiratórias, DPOC, asmaetc 

• Fibrose cística 

• Doenças renais crônicas (Pacientes em hemodiálise) 

• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea 

• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de 
quimioterapia/radioterapia,entre outros medicamentos) 
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 Ao ser confirmado caso suspeito - mediante critérios da Vigilância 
Epidemiológica 

 Avaliar nível de gravidade, conforme fluxograma, para definir se o paciente tem 
indicação de isolamento domiciliar ou de encaminhamento para outro nível de 
atenção; 

 Fazer contato com a Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID – 19, pelo 
telefone 89 99417-9718, para discussão e notificação do caso, bem como para 
orientações adicionais; 

 Caberá ao médico da Equipe determinar a indicação de coleta de material 
biológico. Nesses casos entrar em contato com a Comissão Municipal de 
Enfrentamento ao COVID-19; 

 O paciente deve utilizar máscara somente quando estiver em contato com outras 
pessoas que dividem o domicílio; 

 Fornecer atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas, colocando o 
CID10 B34.9 - Infecção Viral não especificada ou U07.1 – Infecção pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV); 

 Registrar o atendimento no e-SUS AB com o CID B34.9 ou U07.1; 
 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel 

(preparação alcoólica) nos cinco momentos preconizados pela OMS. 
 Os momentos preconizados pela OMS são:  

 Antes do contato com o paciente; 
 Antes da realização de procedimento; 
 Após risco de exposição a fluidos biológicos; 
 Após contato com o paciente e; 
 Após contato com áreas próximas ao paciente. 

 Realizar limpeza e desinfecção de equipamentos utilizados para avaliação do 
paciente; 

 Realizar limpeza e desinfecção de superfícies com Álcool 70% ou desinfetante 
padronizado. 

 
 

11.  ORIENTAÇÕES AOS PROFISSIONAIS NO ATENDIMENTO A 
PACIENTES SUSPEITOS / COM SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 
 
11.1. Para Médicos, Enfermeiros e auxiliares/técnicos de enfermagem: 

 Utilizar máscara cirúrgica, caso o paciente seja caso suspeito ou possua sintomas 
respiratórios; 

 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou utilizar álcool em gel 
(preparação alcoólica) nos cinco momentos preconizados pela OMS. 
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 O uso da máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que podem 
gerar aerossol, os quais geralmente não são realizados por médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem em UBS. A máscara N95/PFF2 deve ser avaliada quanto 
à sua integridade, podendo ser reutilizada caso não haja sujidade, dobras e 
umidade. Deve ser acondicionada em envelope de papel e não pode ser dobrada, 
para manter seu efeito protetor. 

 Evite tocar olhos, nariz e boca; 
 Evitar contato com distância inferior a 2 metros; 

 
11.2. Para Dentistas/Auxiliares de Saúde Bucal: 

 Higienizar as mãos com água e sabonete ou utilizar álcool em gel nos cinco 
momentos preconizados pela OMS; 

 Evitar tocar os próprios olhos, nariz e boca; 
 Não atender pacientes com síndrome gripal (com febre, acompanhada de tosse 

e/ou dor de garganta e pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaléia, artralgia, 
dispnéia conjuntivite, mal estar geral e perda do apetite). 

 Realizar os atendimentos dos casos de urgência utilizando todos os EPIs de uso 
odontológico; 

 O uso da máscara N95/PFF2 está indicada nos procedimentos que podem gerar 
aerossol, em casos de urgência. A máscara N95/PFF2 deve ser avaliada quanto à 
sua integridade, podendo ser reutilizada caso não haja sujidade, dobras e umidade. 
Deve ser acondicionada em envelope de papel e não pode ser dobrada, para 
manter seu efeito protetor. 

 
11.3.  Para Agentes comunitários de saúde e Agentes de combate a 

endemias: 
 Em caso de contato com pacientes suspeitos ou com sintomas respiratórios, 

utilizar máscara cirúrgica; 
 Evitar contato com distância inferior a 2 metros; 
 Utilizar luvas de procedimento se tiver contato com itens de uso pessoal dos 

pacientes. 
 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica nos 

cinco momentos preconizados pela OMS. 
 

11.4.  Para Administrativos/ Servidores que fazem escuta dos usuários na 
recepção/Recepcionista/ Acolhimento: 

 Evitar contato com distância inferior a 2 metros. 
 

11.5. Para profissionais de limpeza: 
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 Devem utilizar máscara cirúrgica e luvas de borracha em caso de atendimento de 
caso suspeito na Unidade; 

 Proceder a limpeza das Unidades de acordo com as orientações do serviço; 
 Devem proceder higienização de mãos frequente com água e sabonete ou álcool 

em gel. 
 

11.6. Orientações para o isolamento domiciliar dos pacientes: 
 Orientar que, no período estabelecido, o paciente deve permanecer em casa, de 

preferência restrito a um quarto e com o mínimo contato interpessoal possível, 
em especial com idosos; 

 Eleger contato próximo que monitore o paciente, principalmente no caso de 
idosos; 

 Escolher quarto bem ventilado e orientar que o paciente fique a maior parte do 
tempo nesse quarto, saindo apenas em casos excepcionais; 

 Instalar no local uma lixeira com saco de lixo / sacola para descarte de lenços; 
 Utilizar máscara em locais compartilhados com outras pessoas, como cozinha e 

sala e, quando sem máscara cobrir a boca com lenço ao tossir e espirrar. 
Também pode-se utilizar parte interna do braço para cobrir a boca. Higienizar as 
mãos com frequência. 

 Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas; 
 Utilizar um banheiro isolado, se possível; caso não seja possível, lavar 

frequentemente o banheiro da casa com água sanitária; 
 Desinfetar as superfícies de alto toque (toque frequente) com álcool 70% ou 

água sanitária; 
 Não receber visitas no período nem visitar especialmente idosos; 
 Sair de casa somente em casos de extrema necessidade e SEMPRE de máscara, 

não frequentar em hipótese alguma, locais com aglomerações como shoppings, 
igrejas, estádios, etc. 

 Aguardar e estar atendo aos resultados de exames. 
 Os profissionais do NASF, Centro de Fisioterapia, Saúde Bucal, Sistemas de 

Informação, Coordenações e Direções serão remanejados para os esforços do 
combate à pandemia, como triagem de respiratórios e monitoramento telefônico 
de pacientes isolados, conforme escala a ser construída em conjunto com a 
Secretaria Municipal de Saúde;  

 Orientar sinais de alerta para reavaliação, devendo procurar o serviço de saúde 
mais próximo de sua residência ou hospital de referência. 
 
 
 
 

O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 48 horas, até 14 dias após o 
início dos sintomas, preferencialmente por telefone, solicitando consulta presencial 
se necessidade de exame físico. Nesse caso, realizar a visita domiciliar com medidas 

de precaução de contato e EPIs conforme protocolo vigente. 
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12. AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 POR EIXO 
 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

GESTÃO 

Formar a Comissão Municipal de Enfrentamento ao COVID – 19, 
/SMS de Floresta do Piauí. 

Realizar reuniões da Comissão Municipal de Enfrentamento ao 
COVID – 19,/SMS em Floresta do Piaui, semanalmente ou 
quando necessário. 

Criar um grupo via WhatsApp para a Comissão Municipal de 
Enfrentamento ao COVID – 19,/SMS Floresta do Piauí, visando a 
integração e compartilhamento de informações. 

Adquirir EPI e material de higiene para os profissionais da ESF,, 
Farmácia Municipal, SMS (gorro, máscaras cirúrgicas, óculos, 
avental descartável, luvas de procedimento, sabonete líquido, 
papel toalha, álcool em gel, água sanitária).  

Garantir transporte para as equipes de saúde realizar vacinação 
em domicílio durante a Campanha Influenza (01 veículo para  
ESF). 

Garantir transporte para a equipe da Vigilância em Saúde, 
visando à realização de investigações do COVID-19 e suporte na 
Campanha Influenza (veículo da Vigilância em Saúde).  

Estruturar o espaço físico da Farmácia Municipal para 
organização de sala de espera a céu aberto.  

Suspender temporariamente capacitações e reuniões presenciais, 
exceto encontros com número de pessoas reduzido, com adoção 
dos cuidados necessários, evitando aglomerações. 

Suspender temporariamente todos os eventos públicos agendados 
pelos órgãos ou entidades municipais. 

Afastar os servidores públicos idosos das suas atividades laborais, 
com tramitação dos processos de teletrabalho, de acordo com as 
orientações do chefe imediato.  

Suspender temporariamente todas as viagens de servidores 
municipais a serviço do município de Floresta do Piauí para 
deslocamento no território nacional ou exterior. 

Providenciar a aquisição de materiais informativos (cartazes, 
panfletos, folders) sobre a infecção humana pelo COVID-19.   
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Providenciar a aquisição de materiais e insumos (dispenser de 
sabão líquido, papel toalha, álcool em gel a 70%, luvas de 
procedimento, máscara cirúrgica, máscara N95 e medicamentos, 
dentre outros), conforme pedido emergencial.  

Disponibilizar o contato telefônico/WhatsApp de um profissional 
médico e enfermeiro como um canal de acesso para a população, 
visando disseminar informações e esclarecer dúvidas.  

 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

VIGILÂNCIA 
EM SAÚDE 

Estabelecer comunicação diária com a Secretaria de Estado da 
Saúde do Piauí (SESAPI) para obter oportunamente as diretrizes 
dos desdobramentos estaduais e nacional. 

Divulgar as normas e diretrizes do Ministério da Saúde para a 
prevenção e controle da infecção humana pelo novo Coronavírus 
(COVID-19). 

Enfatizar aos serviços de saúde a importância da detecção, 
notificação, investigação e monitoramento oportuno dos casos 
suspeitos e/ou confirmados de COVID-19. 

Manter ativas as ações da Comissão Municipal de Enfrentamento 
ao COVID – 19,/SMS de Floresta do Piauí para monitoramento 
de casos suspeitos e/ou confirmados pelo COVID-19. 

Investigar os casos confirmados de infecção pelo COVID-19. 

Monitorar e investigar os contatos dos casos confirmados de 
infecção pelo COVID-19.  

Divulgar os boletins epidemiológicos estaduais de forma 
imediata para atualização das informações sobre o COVID-19.  

Articular com a rede de atenção à saúde o aprimoramento e a 
detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de saúde 

Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para os 
serviços de saúde. 

 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA 

Realizar inspeções/supervisões e ações de prevenção e promoção 
da saúde nas Feiras Livres, Mercado Público e demais 
estabelecimentos comerciais, caso permaneçam em 
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funcionamento. 

Realizar ações de prevenção e promoção da saúde nos 
prestadores de serviços do SUS que estão em funcionamento. 

Orientar os prestadores de serviços do SUS, comerciantes e 
população (se houver funcionamento) sobre a limpeza adequada 
do ambiente (frequência e materiais indicados), distanciamento 
em filas na casa lotérica, dentre outros ambientes, bem como das 
medidas gerais de prevenção.  

Divulgar amplamente materiais de educação em saúde para os 
serviços de saúde. 

 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

ATENÇÃO 
PRIMÁRIA À 

SAÚDE 

Garantir o suprimento de EPI para os profissionais da saúde.  

Manter a ESF funcionando em horário normal com reorganização 
do serviço diante da pandemia COVID-19.  

Suspender a Vacinação de Rotina, até 15 de Abril de 2020, 
conforme Nota Técnica do MS. Com adequação dos horários à 
estratégia adotada para a Campanha de Influenza (vacinação em 
domicílio). 

Manter Pré-Natal das gestantes, com realização da consulta e 
acompanhamento em domicílio.  

Manter visita domiciliar para domiciliados e idosos com sintomas 
gripais e outras situações agudas ou crônicas agudizadas. 

Suspender temporariamente os atendimentos eletivos.  

Suspender temporariamente os grupos das ESF (gestantes, 
idosos, Hiperdia, dentre outros), mantendo apenas as orientações 
sobre a infecção pelo COVID-19 e outros agravos nas salas de 
espera, de forma limitada, e nas visitas domiciliares. 

Suspender temporariamente os atendimentos da Equipe de Saúde 
Bucal, exceto atendimentos de Urgência e Emergência.  

Remanejar profissionais das Unidades para outras que sofrerão 
desfalque devido ao afastamento dos profissionais se 
enquadrarem nos grupos de risco (idosos e/ou doentes crônicos) 
ou que se enquadre em caso suspeito de COVID-19.  

Definir área de isolamento de caso suspeito.  

Orientar as pessoas sobre o “isolamento domiciliar” e a procurar 
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a UBS apenas em situações clínicas agudas ou crônicas 
agudizadas, através de sala de espera e avisos nas redes sociais. 

Disponibilizar máscara cirúrgica as pessoas que procurarem a 
ESF com febre + sintomas gripais e/ou desconforto respiratório. 

Promover o isolamento da pessoa com suspeita de COVID-19 em 
sala específica até o atendimento médico com maior prioridade. 

Ampliar a frequência da limpeza das Unidades de Saúde, 
conforme orientações da Diretoria de Atenção à Saúde.  

 
 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

FARMÁCIA 
MUNICIPAL 

Organizar a sala de espera externa, visando evitar aglomerações.  

Manter a dispensação das medicações com reorganização do 
fluxo de atendimento.  

Para medicações de uso contínuo dispensar por até 60 dias, a 
depender do estoque. Considerar a última receita do paciente. 

 
 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

COMUNICAÇÃO 
E DIVULGAÇÃO 

Divulgar de forma ampla através de carros/moto com som 
(vinheta) e redes sociais (WhatsApp, Instagram, dentre outros) 
informações pertinentes à prevenção e controle da infecção pelo 
COVID-19. 

Elaborar e disponibilizar materiais informativos sobre a 
Campanha de Influenza.  

Elaborar e disponibilizar materiais informativos sobre a infecção 
humana pelo COVID-19.  

 
 

EIXO AÇÕES ESTRATÉGICAS 

PREFEITURA 
MUNICIPAL E 

DEMAIS 

Articular com líderes comunitários a criação de grupo via 
WhatsApp para a disseminação de informações, orientações e 
exposição de dúvidas sobre a infecção pelo COVID-19. 
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SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E 

SOCIEDADE 

Criação do Comitê Municipal de Enfrentamento ao COVID- 19; 

Suspensão de feiras livres e controle de estabelecimentos que 
aglomerem muitas pessoas; 

Higienização de ambientes públicos na cidade e desinfecção de 
bancos de praças, portas de prédios de grandes circulações como 
(casas lotéricas, bancos e outros estabelecimentos) 
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