Prefeitura Municipal de Ituverava
Estado de São Paulo

SECRETARIA DA SAÚDE
PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19
PROTOCOLO DE ENFRENTAMENTO - 02/2020

Ituverava, 19 de Março de 2020.

Manejo Clínico na Atenção Primária da Saúde (APS)

Dada a letalidade muito mais elevada do COVID-19 devem ser
priorizados atendimentos nos seguintes grupos: idosos (pessoas com 60 anos ou
mais), pessoas com doenças crônicas, gestantes e puérperas.

Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem comorbidades
de risco serão conduzidos pela Unidade Básica em Saúde (UBS) e Estratégia Saúde
da Família (ESF).

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de
infecção respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada por COVID-19 ou
não, no contexto da UBS/ESF incluiu os passos a seguir:
1-

Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal (SG) e de COVID-

19
a)
Todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória ou dor de
garganta será considerado caso suspeito;
b)
Realizar acolhimento do paciente suspeito pelo profissional da unidade
em uso de EPI;
c)
Segregar, ofertar máscara cirúrgica, orientar medidas de precaução e
encaminhar para avaliação médica, podendo ser necessário ou não o isolamento
deste.
2a)

Medidas para Evitar Contágio na UBS/ESF
Manter distância de 1 metro entre o funcionário e o paciente e entre os

pacientes;
b)

Uso de máscara para os funcionários que estiverem na recepção e

acolhimento;
Ofertar máscara para pacientes sintomáticos e/ou síndrome gripal,
conduzi-los para uma sala específica, visando isolamento respiratório, a sala deve ser
mantida com porta fechada, janelas abertas e ar condicionado desligado. Caso não
haja sala disponível na unidade para isolamento propriciar área externa com conforto;
d)
Manter ambiente arejado;
e)
Não compartilhar materiais de uso pessoal e profissional;
c)
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f)

Reforçar cuidados de higiene e desinfecção de materiais de uso diário.

3Classificação do Caso e Estratificação da Gravidade da Síndrome
Gripal (SG)
a)
Seguir fluxograma do protocolo 01/2020;
b)
Casos leves: Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou
sinais e sintomas de gravidade), com ausência de comorbidades descompensadas
que contraindicam isolamento domiciliar/sinais de gravidade.
c)
Casos graves: síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais e
sintomas de gravidade, comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar.

4-

Notificação Imediata
a)
Notificação imediata dos casos graves à Vigilância Epidemiológica do
município de Ituverava/SP.

5-

Monitoramento Clínico
a)
Será realizado pelas UBS/ESF e supervisionado pela Vigilância
Epidemiológica;
b)
Isolamento domiciliar por 14 dias a contar a data de início dos sintomas;
c)
Monitoramento diário por meio telefônico ou presencial, de acordo com
a avaliação clínica da equipe;
d)
Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes
e deverão ser acompanhados pela UBS/ESF, além de serem estratificados de
maneira apropriada caso iniciem os sintomas;
e)
Caso haja piora do paciente em tratamento domiciliar ou o
desenvolvimento de sintomas graves em familiares do paciente (confirmação clínicoepidemiológico) torna-se obrigatório o encaminhamento para os serviços de
urgência/emergência ou hospitalares, sendo a equipe da UBS/ESF responsável pelo
encaminhamento do paciente;
f)
A função da UBS/ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos
leves e de identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves,
mantendo a coordenação do cuidado destes últimos;
g)
A estratificação de intensidade da Sindrome Gripal (SG) é a ferramenta
primordial para definir a conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente
na UBS/ESF ou para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência
ou hospitais.
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