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1.	INTRODUÇÃO	 	
 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas 

espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. 

Raramente, os coronavírus animais podem infectar pessoas e depois se 

espalhar entre elas, como aconteceu com o SARS- CoV (2002) e MERS-

CoV (2012). 

 Embora a maioria das infecções por coronavírus em humanos sejam 

causadas por espécies de baixa patogenicidade, com sintomas de resfriado 

comum, algumas espécies são mais patogênicas e podem ocasionar surtos 

de infecções respiratórias e intestinais. 

 A infecção pelo novo coronavírus, denominado de SARS-CoV-2, iniciou 

como um surto de doenças respiratórias em um grande mercado de frutos 

do mar e animais vivos, em Wuhan, na China, sugerindo que a 

disseminação ocorreu de animais para pessoas. 

 A manifestação clínica da infecção pelo SARS-CoV-2 recebeu pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) o nome de Covid-19. O espectro 

clínico do Covid-19 não está descrito completamente. 

 A transmissão do SARS-CoV-2 ocorre por gotículas respiratórias (tosse 

ou espirro), semelhante à maneira como a influenza e outros patógenos 

respiratórios se espalham. Também pode ocorrer por meio da produção de 

aerossóis, que são gerados por meio de procedimentos de vias aéreas, 

como a intubação oro-traqueal ou aspiração.  

 Em 11 de março de 2020, a OMS classificou a doença pelo Coronavírus 

2019 (COVID-19) como uma pandemia. Isso significa que o vírus está 

circulando em todos os continentes e há ocorrência de casos 

oligossintomáticos, o que dificulta a identificação. Desse modo, 

principalmente no hemisfério sul, os países devem se preparar para o 

outono/inverno com o objetivo de evitar casos graves e óbitos.  
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SÍNDROME GRIPAL (SG) 
 
DEFINIÇÃO: Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por 
sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse 
OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. EM 
CRIANÇAS (MENORES DE 2 ANOS): considera-se também obstrução 
nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. EM IDOSOS: a febre 
pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de 
agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, 
irritabilidade e inapetência. 

 

 Os gestores devem adotar medidas oportunas que favoreçam a 

prevenção e preservem a capacidade do serviço de saúde. Nesse período, 

com o aumento do número de pacientes com sintomas respiratórios é 

importante que os casos mais leves sejam atendidos nas Unidades Básicas 

de Saúde (UBS). Aqueles que possuam planos de saúde devem preferir os 

consultórios médicos.  

 As medidas não farmacológicas, ou seja, aquelas que visam reduzir a 

possibilidade de transmissão do vírus sem o uso de medicamentos 

específicos, foram ampliadas. 

 Em 20 de março de 2020,  houve a declaração de transmissão 

comunitária do Covid-19 pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 

pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria Nº 454. Diante desse cenário, 

o Centro de Operações de Emergências (COE) do Rio Grande do Sul, 

orientou sobre a mudança na fase de contenção para fase de mitigação. A 

partir da Nota Informativa do COE-RS/SES-RS de 09 de abril de 2020,  as 

estratégias de vigilância e controle da pandemia foram alteradas para a 

vigilância de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e para 

vigilância de Síndrome Gripal (SG), nas Unidades Sentinelas conforme 

rotina estabelecida e para profissionais de saúde, de segurança pública e 

da administração penitenciária. A notificação deve ser realizada no e-SUS 

VE, SIVEP-GRIPE e GAL. Para a vigilância do COVID-19 segue as 

definições e orientações abaixo: 
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 Diante do cenário atual observado em países como a Itália e os Estados 

Unidos da América, é importante que Caxias do Sul esteja preparada para a 

ocorrência de um maior número de casos graves, haja vista se tratar de uma 

região com um número expressivo de pessoas acima dos 60 anos (cerca de 65 

mil) e um baixo número de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (cerca 

de 2 leitos a cada 10 mil habitantes, considerando os leitos do SUS e privados, 

e se baseando apenas na população de Caxias de 510.090 habitantes). O 

cálculo para previsão do número de leitos necessários para internações em 

enfermaria e UTIs seria: 10% da população infectada (51.090); 82% com 

sintomas leves (41.893), 15% com necessidade de hospitalização (7.663); 

4,5% com necessidade de UTI (345).  

2.	ORGANIZAÇÃO	DA	RESPOSTA	ÀS	EMERGÊNCIAS	EM	SAÚDE	
PÚBLICA	DE	ACORDO	COM	OS	NÍVEIS	DE	ATIVAÇÃO	
 

Centro de Operações de Emergências para resposta ao novo Coronavírus 
(COVID-19) 

 

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) é uma 

estrutura organizacional que tem como objetivo promover a resposta 

coordenada por meio da articulação e da integração dos atores envolvidos. A 

sua estruturação permite a análise dos dados e das informações para 

subsidiar a tomada de decisão dos gestores e técnicos, na definição de 

estratégias e ações adequadas e oportunas para o enfrentamento de 

emergências em saúde pública. Ele é constituído por profissionais dos 

diferentes setores da secretaria da saúde, bem como outros participantes 

externos afins ao evento em questão. 

DEFINIÇÃO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):  

Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU 
pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar 
ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. EM CRIANÇAS: além 
dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 
tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
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A implementação do Plano de Contingência para Covid-19 será 

conforme os três níveis, descritos abaixo: 

 

Nível de resposta: Alerta 

Nesse nível de resposta, a Vigilância Epidemiológica é responsável por 

detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da 

infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

 

Nível de resposta: Perigo Iminente  

          Nesse nível de resposta, a estrutura do COE será ativada com a 

presença de diversos setores de saúde e eventualmente órgãos fora do setor 

saúde, mas que tenham relação com a resposta coordenada ao evento. 

 

Nível de resposta: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 
(ESPIN) 

Nesse nível de resposta, a estrutura do COE atingirá seu nível máximo e 

seu funcionamento poderá ser presencial se estendendo fora do horário 

comercial, feriados e finais de semana. 

 

3.	DEFINIÇÃO	DE	TRANSMISSÃO	LOCAL	E	COMUNITÁRIA	
 

3.1. TRANSMISSÃO LOCAL DO COVID-19 
 Ocorrência de caso autóctone com vínculo epidemiológico a um caso confirmado 

identificado. 

 3.2. TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA DO COVID-19 
 Ocorrência de casos autóctones sem vínculo epidemiológico a um caso 

confirmado, em área definida, OU  

● Se for identificado um resultado laboratorial positivo sem relação com outros 

casos na iniciativa privada ou na rotina de vigilância de doenças respiratórias (ver 

quadro) OU  

● A transmissão se mantiver por 5 (cinco) ou mais cadeias de transmissão.  
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4.	NÍVEIS	DE	ATIVAÇÃO	E	ATIVIDADES:	ALERTA	
 

 

 
4.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

 4.1.1 Vigilância Epidemiológica  
 		Ações/	Atividades		

 

• Monitorar e investigar casos e óbitos suspeitos;  

• Orientar os profissionais de saúde no monitoramento dos casos suspeitos ao 

nível local; 

• Acompanhar e investigar rumores;  

• Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARS-CoV-2 e 

outros vírus respiratórios; 

• Emitir alertas para os profissionais de saúde e população em geral com 

orientações das medidas de prevenção e controle da Covid-19; 

• Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG;  

• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em geral em relação às 

medidas não farmacológicas (etiqueta respiratória, higiene das mãos) 

Nível I: Alerta 
O nível de resposta de alerta corresponde a uma situação em que há risco 

de introdução do SARS-CoV-2 no Município, com casos sob investigação.  
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preventivas para Covid-19; 

• Elaborar notas informativas, manuais e documentos de apoio sobre coleta de 

exames; 

• Estabelecer fluxo de coleta de amostras tanto domiciliar quanto em ambiente 

hospitalar que serão enviadas ao LACEN-RS (Anexo 1); 

• Orientar coleta, armazenamento e transporte das amostras até o LACEN-RS; 

• Monitorar estoques de swab de rayon para coleta da Unidade Sentinela na 

UPA Zona Norte, que também estão sendo utilizados para coletas 

hospitalares e domiciliares;  

• Realizar cadastro de casos suspeitos no Sistema Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial (GAL); 

• Verificar diariamente os resultados de vírus respiratórios no GAL; 

• Informar ao paciente e/ou ao Hospital o resultado do exame para coronavírus, 

influenza ou painel viral. 

 

4.1.2 Vigilância Sanitária  
Ações/ Atividades  
 

• Intensificar a verificação da existência e cumprimento do protocolo e do 

processo de higienização das mãos nos serviços de saúde (Protocolo de 

segurança do paciente: Higienização das Mãos); 

• Verificar em inspeção se há disponibilidade contínua de insumos para a 

correta higienização das mãos, conforme a RDC 

n° 42/2010 (Anvisa, 2010) http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/

2010/res0042_25_10_2010.html ; 

• Verificar em inspeção se o serviço de saúde está instituindo os protocolos de 

isolamento de pacientes suspeitos e confirmados desde a triagem até a 

internação e transferência em caso de necessidade; 

• Verificar se os pacientes estão sendo atendidos em quarto com portas 

fechadas, com restrição de número de profissionais durante esses 

procedimentos. Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso de 

máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, 

PFF2 ou PFF3) pelos profissinais de saúde, conforme Nota Técnica 
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04/2020/ANVISA, ou outra que vier a substituí-la; 

www.portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnic

a+n+- 04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-

b9341c196b28 ; 

• Verificar o cumprimento das recomendações de medidas de prevenção e 

controle da disseminação do SARS-CoV-2, em casos suspeitos ou 

confirmados, durante o atendimento pré-hospitalar móvel, ambulatorial e 

pronto atendimento e durante a assistência hospitalar, conforme Nota 

Técnica 04/2020/ANVISA ou outra que vier a substituí-la; 

• Reforçar a aplicação de precauções de contato, em adição às precauções-

padrão para profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes; 

• Verificar a disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 

o manejo do paciente e suas secreções, além da correta paramentação e 

desparamentação para lidar com o ambiente em torno do paciente, suspeito 

e/ou confirmado; 

• Verificar a implementação dos protocolos e processo de limpeza e 

desinfecção de ambientes (Segurança do paciente em serviços de saúde: 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies/ANVISA, 2012).  

 

4.1.3 Serviço Municipal de Controle de Infecção  
Ações/ Atividades  
 

• Manter o “Manual de Precauções e Isolamento” atualizado;  

• Realizar atualizações (treinamentos/capacitações) quanto à higiene das 

mãos observando os cinco momentos, precauções e isolamentos, uso de 

EPIs, limpeza e desinfecção de superfícies e etiqueta respiratória; 

• Orientar a desinfecção de superfícies com risco de contaminação, como 

mobiliário e equipamentos que ficam a um raio de aproximadamente dois 

metros do paciente.  Além de superfícies de toque frequente, como 

maçanetas, interruptores de luz, chaves, entre outros;  

• Orientar os profissionais de saúde quanto à: Precaução Padrão no 

atendimento a todos os pacientes; Precaução por Gotícula para os casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19 ou Influenza; e Precaução por 

Aerossóis para os casos em que o atendimento gere aerossolização das 
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secreções como: aspiração de secreções, nebulizações, intubação de vias 

aéreas, entre outros; 

• Orientar uso de EPI pelos profissionais de saúde durante a assistência 

direta ao paciente, conforme a indicação (Anexo 2), pelos trabalhadores de 

saúde que tenham contato com o paciente e/ou superfície e materiais 

usados pelos mesmos ou visitantes; 

• Orientar o oferecimento de máscara cirúrgica ao paciente com síndrome 

gripal; 

• Orientar paramentação e desparamentação adequada dos EPIs. 

 

4.2 ASSISTÊNCIA 

    4.2.1 Atenção Básica à Saúde 
   Ações/	Atividades	

 

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo 

do tempo no que se refere ao enfrentamento da SRAG pelo SARS-CoV-2; 

• Garantir, organizar o acesso ao serviço de Atenção Básica à Saúde (ABS) 

de forma fundamentada nas necessidades de saúde com acesso facilitado 

onde a pessoa consiga um atendimento com sua equipe quando necessário. 

Ampliando o acesso e diagnóstico precoce; 

• Ampliar os horários de atendimento em algumas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) para situações agudas e também para acompanhamento de 

situações crônicas conforme as reais necessidades da população; 

• Garantir as condições de trabalho para toda equipe: equipamentos e 

materiais, acesso a exames, estabelecer fluxos e referências; 

• Fortalecer a integração das ações entre ABS e Vigilância em Saúde; 

• Organizar o processo de trabalho da equipe para que os atendimentos de 

urgência/emergência sejam realizados prioritariamente; 

• Participar de treinamentos e capacitações; 

• Avaliar os casos suspeitos de Covid-19 que não necessitam de 

hospitalização, levando-se em consideração se o ambiente residencial é 

adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precauções 

recomendadas pela equipe de saúde. 
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4.2.2 Urgência e Emergência 
Ações/Atividades	

 

• Apoiar as ações da Vigilância na investigação dos casos suspeitos; 

• Notificar à Vigilância a ocorrência de casos suspeitos; 

• Participar de treinamentos e capacitações para diagnóstico precoce e 

manejo;  

• Estruturação com EPIs e equipamentos para atendimento de casos suspeitos 

ou confirmados de Covid-19; 

• Informar às equipes das Centrais de Regulação das Urgências, equipes das 

Unidades de Suporte Básico (USB) e Suporte Avançado (USA) do 

Atendimento Pré-hospitalar e Portas Fixas de Urgência e Emergência, 

quanto aos sinais e sintomas, casos suspeitos, fluxos de atendimentos e 

locais de referencia, pré-estabelecidos para possíveis casos de Covid-19. 

 

4.2.3 Assistência Hospitalar 
Ações/Atividades	

 

• Descrever a capacidade operacional da rede hospitalar e a disponibilidade de 

leitos existentes e necessários; 

• Identificar e normatizar fluxos de referência e contra referência; 

• Dimensionar e estabelecer fluxo de transporte de pacientes para Unidades 

de referência; 

• Promover a revisão ou elaboração de protocolos de contingência nos 

hospitais para casos de Covid-19 (recepção, isolamento, sinalização, EPI); 

• Prestar informações diárias sobre os casos de pacientes internados com 

suspeita ou confirmados de Covid-19 em enfermarias e UTI; 

• Prestar informações diárias sobre atendimento ambulatorial de síndrome 

gripal. 

 

4.2.4 Regulação de leitos 
Ações/Atividades 
 

• Levantar a capacidade instalada de leitos de UTI na Rede Hospitalar; 
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• Capacitar as equipes de regulação para identificação do Covid-19, bem como 

dos casos graves que necessitam de hospitalização em UTI; 

• Elaborar fluxos de regulação e encaminhamento. 

 

4.2.5 Assistência Farmacêutica 

Ações/Atividades 
 

• Monitorar os estoques de oseltamivir disponíveis no Município; 

• Monitorar os estoques de antitérmicos e de salbutamol no Município; 

• Realizar programação de medicamentos para síndrome gripal. 

 

4.3 Gestão 
4.3.1 Comunicação 

Ações/Atividades 
 

• Definir e preparar o porta-voz que será responsável pela interlocução com os 

veículos de comunicação, conforme demanda; 

• Monitorar notícias e redes sociais sobre Covid-19; 

• Acompanhar e divulgar diariamente as notificações junto com a Vigilância 

Epidemiológica; 

• Construir notas de esclarecimento sobre panorama completo da crise; 

• Prestar esclarecimentos à população/imprensa por meio do site da Prefeitura 

de Caxias do Sul, das redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter), 

releases, e-cards, vídeos e outros conteúdos sobre Covid-19, conforme 

Plano de Comunicação da SMS); 

• Atender a imprensa e sanar dúvidas do público em geral; 

• Divulgar boletim semanal com panorama do Município sobre Covid-19; 

• Criar campanhas com medidas de controle da doença com informações 

sobre sinais e sintomas, prevenção, tratamento, transmissão e 

recomendações; 

• Organizar e agendar entrevistas/coletivas de imprensa. 
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4.3.2 Gabinete do Secretário 
Ações/Atividades	

 

• Articular junto às áreas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e outros 

órgãos o desenvolvimento de ações e atividades propostas para cada nível 

de alerta; 

• Garantir estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

• Garantir estoque de medicamentos antivirais e sintomáticos para síndrome 

gripal; 

• Promover ações de educação em saúde referentes à promoção, prevenção e 

controle da Covid-19; 

• Apoiar divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica (protocolos, 

manuais, guias,  boletins, entre outros); 

• Articular com os demais setores do Poder Executivo Municipal e Estadual 

atividades integradas de ações que busquem apoio para prevenção e 

controle da Covid-19. 

 

 

5.	NÍVEIS	DE	ATIVAÇÃO	E	ATIVIDADES:	PERIGO	IMINENTE	

 
5.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

     5.1.1 Vigilância Epidemiológica 
					Ações/Atividades	

 

• Monitorar e investigar casos e óbitos suspeitos e acompanhar os casos 

confirmados e seus contatos;  

• Orientar os profissionais de saúde no monitoramento dos casos suspeitos e 

confirmados, bem como seus contatos ao nível local; 

• Acompanhar e investigar rumores;  

Nível II: Perigo Iminente 

O nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há 

confirmação do caso 
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• Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARS-CoV-2 e 

outros vírus respiratórios; 

• Emitir alertas para os profissionais de saúde e população em geral com 

orientações das medidas de prevenção e controle da Covid-19; 

• Monitorar semanalmente a rede de Unidades Sentinelas de SG e SRAG;  

• Intensificar a sensibilização dos profissionais de saúde e da população em 

geral em relação às medidas não farmacológicas (etiqueta respiratória, 

higiene das mãos) preventivas para Covid-19; 

• Capacitar os profissionais de saúde nos fluxos epidemiológicos e 

operacionais; 

• Intensificar a emissão de orientações/alertas aos profissionais da saúde, 

informando sobre a importância de preparação da rede de vigilância e 

assistência em saúde; 

• Elaborar e divulgar os boletins epidemiológicos diários; 

• Apoiar a integração das ações de vigilância e assistência; 

• Reforçar necessidade de isolamento domiciliar do paciente com suspeita ou 

confirmação do Covid-19 por 14 dias a partir do início dos sintomas, bem 

como dos contactantes domiciliares pelo mesmo período. Solicitar 

assinatura de termo de comprometimento do isolamento domiciliar;  

• Manter fluxo de coleta de amostras tanto domiciliar quanto em ambiente 

hospitalar que serão enviadas ao LACEN-RS (Anexo 1); 

• Orientar coleta, armazenamento e transporte das amostras até o LACEN-RS; 

• Monitorar estoques de swab de rayon para coleta da Unidade Sentinela na 

UPA Zona Norte, que também estão sendo utilizados para coletas 

hospitalares e domiciliares;  

• Realizar cadastro de casos suspeitos no Sistema Gerenciador de Ambiente 

Laboratorial (GAL); 

• Verificar diariamente os resultados de vírus respiratórios no GAL; 

• Informar ao paciente e/ou ao hospital o resultado do exame para coronavírus, 

influenza ou painel viral; 

• Intensificar ações para ampliação da cobertura vacinal para influenza para os 

grupos de risco, evitando aglomerações nas UBSs (vacinação em horário 

estendido, garantir distância de um metro entre pacientes, oferecer ‘drive 

thru’  para idosos, entre outros). 
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5.1.2 Vigilância Sanitária 
Ações/Atividades	

 

• Intensificar a verificação da existência e cumprimento do protocolo e do 

processo de higienização das mãos nos serviços de saúde (Protocolo de 

segurança do paciente: Higienização das Mãos); 

• Verificar em inspeção se há disponibilidade contínua de insumos para a 

correta higienização das mãos, conforme a RDC 

n° 42/2010 (Anvisa, 2010), http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa

/2010/res0042_25_10_2010.html ; 

• Verificar em inspeção se o serviço de saúde está instituindo os protocolos de 

isolamento de pacientes suspeitos e confirmados desde a triagem até a 

internação e transferência em caso de necessidade; 

• Verificar se os pacientes estão sendo atendidos em quarto com portas 

fechadas, com restrição de número de profissionais durante esses 

procedimentos. Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso de 

máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, 

PFF2 ou PFF3) pelos profissinais de saúde, conforme Nota Técnica 

04/2020/ANVISA, ou outra que vier a substituí-la; 

www.portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnic

a+n+- 04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-

b9341c196b28 ; 

• Considerando o possível aumento do número de casos, se o hospital não 

possuir número de quartos privativos para isolamento em número suficiente 

para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção 

por SARS-CoV-2, deve ser estabelecido o isolamento por coorte, ou seja, 

separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com Covid-19. 

Nesse caso, dando preferência à realização de teste rápido para influenza e 

SARS-CoV-2 por anticorpo e/ou antígeno, se disponível, antes do 

isolamento por coorte; 

• Verificar o cumprimento das recomendações de medidas de prevenção e 

controle da disseminação do SARS-CoV-2, em casos suspeitos ou 
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confirmados, durante o atendimento pré-hospitalar móvel, ambulatorial e 

pronto atendimento e durante a assistência hospitalar, conforme Nota 

Técnica 04/2020/ANVISA, ou outra que vier a substituí-la; 

• Reforçar a aplicação de precauções de contato, em adição às precauções-

padrão para profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes; 

• Verificar a disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 

o manejo do paciente e suas secreções, além da correta paramentação e 

desparamentação para lidar com o ambiente em torno do paciente, suspeito 

e/ou confirmado; 

• Verificar a implementação dos protocolos e processo de limpeza e 

desinfecção de ambientes (Segurança do paciente em serviços de saúde: 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies/ANVISA, 2012). 

 

5.1.3 Serviço Municipal de Controle de Infecção  
Ações/	Atividades		

 

• Manter o “Manual de Precauções e Isolamento” atualizado;  

• Realizar atualizações (treinamentos/capacitações) quanto à higiene das 

mãos observando os cinco momentos, precauções e isolamentos, uso de 

EPIs, limpeza e desinfecção de superfícies e etiqueta respiratória; 

• Orientar desinfecção de superfícies com risco de contaminação, como 

mobiliário e equipamentos que ficam a um raio de aproximadamente dois 

metros do paciente.  Além de superfícies de toque frequente, como 

maçanetas, interruptores de luz, chaves, entre outros;  

• Orientar os profissionais de saúde quanto à: Precaução Padrão no 

atendimento a todos os pacientes; Precaução por Gotícula para os casos 

suspeitos ou confirmados de Covid-19 ou Influenza; e Precaução por 

Aerossóis para os casos em que o atendimento gere aerossolização das 

secreções como: aspiração de secreções, nebulizações, intubação de vias 

aéreas, entre outros; 

• Verificar uso de EPI pelos profissionais de saúde durante a assistência 

direta ao paciente, conforme a indicação (Anexo 2), pelos trabalhadores de 

saúde que tenham contato com o paciente e/ou superfície e materiais 

usados pelos mesmos ou visitantes; 
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• Oferecer máscara cirúrgica ao paciente com síndrome gripal; 

• Orientar paramentação e desparamentação adequada dos EPIs. 

 

5.2 ASSISTÊNCIA 

     5.2.1 Atenção Básica à Saúde 
					Ações/Atividades	

 

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo do 

tempo no que se refere ao enfrentamento da SRAG pelo SARS-CoV-2; 

• Intensificar ações junto à Vigilância Epidemiológica para ampliação da 

cobertura vacinal para influenza para os grupos de risco, evitando 

aglomerações nas UBSs (vacinação em horário estendido, garantir 

distância de um metro entre pacientes, oferecer ‘drive thru’  para idosos, 

entre outros); 

• Garantir e organizar o acesso ao serviço de Atenção Básica à Saúde (ABS) 

de forma fundamentada nas necessidades de saúde com acesso facilitado 

onde a pessoa consiga um atendimento com sua equipe quando necessário, 

ampliando o acesso e diagnóstico precoce; 

• Ampliar os horários de atendimento em algumas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) para situações agudas e também para acompanhamento de 

situações crônicas conforme as reais necessidades da população; 

• Garantir as condições de trabalho para toda equipe: equipamentos e 

materiais, acesso a exames, estabelecer fluxos e referências; 

• Fortalecer a integração das ações entre ABS e Vigilância em Saúde; 

• Organizar o processo de trabalho da equipe para que os atendimentos de 

urgência/emergência sejam realizados prioritariamente; 

• Participar de treinamentos e capacitações; 

• Reforçar necessidade de isolamento domiciliar do paciente com suspeita ou 

confirmação do Covid-19 por 14 dias a partir do início dos sintomas, bem 

como dos contactantes domiciliares pelo mesmo período;  

• Avaliar os casos suspeitos de Covid-19 que não necessitam de 

hospitalização, levando-se em consideração se o ambiente residencial é 

adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precauções 

recomendadas pela equipe de saúde. 
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Fluxos de Atendimento na Atenção Básica de Saúde de Casos Suspeitos ou 
Confirmados de Covid-19 
 

 O indivíduo que apresentar febre sem causa evidente e/ou sintomas 

respiratórios, independente de histórico de viagem ou contato com caso suspeito, 

pode ser considerado suspeito da doença.  

 Avaliar fluxo interno da UBS junto à sua gerência a fim de separar o 

atendimento de pacientes com sintomas respiratórios dos demais.  

 

1. Triagem:  

 Ao chegar para atendimento, o paciente com síndrome gripal posiciona-se a 

mais de um metro de distância do profissional que o recepciona e informa os 

sintomas.  

 

2. Acolhimento:  

 

2.1  Instalar imediatamente medidas de bloqueio no momento do atendimento: 

• Ofertar máscara cirúrgica ao paciente, que deve mantê-la sobre a boca e 

nariz por todo o período que estiver na UBS;  

• O profissional que o acolhe deve realizar higiene de mãos com álcool ou 

sabonete e água. Deve estar paramentado com máscara cirúrgica;  

• O paciente deverá permanecer na área restrita ao atendimento, com 

máscara cirúrgica, preferencialmente sem acompanhante; 

• O médico avalia o paciente no consultório de isolamento; 

• Paramentação do profissional que avaliará o paciente (Técnico de 

enfermagem que aferirá os sinais vitais, enfermeiro e médico): uso de 

máscara cirúrgica, avental descartável, luvas, gorro e óculos de proteção ou 

protetor facial; 

• O uso de respirador particulado (máscara N95 ou PFF2) fica reservado aos 

casos com geração de aerossóis; 

• Na oroscopia, o paciente retira brevemente sua máscara e o profissional 

segue usando a sua, segundo a Nota Técnica 04/2020/ANVISA;  

• Na necessidade de internação: ressaltar à Central de leitos que o paciente 
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suspeito ou confirmado para Covid-19 deve ficar em leito com precauções 

para gotículas/contato. Manter máscara cirúrgica no paciente até chegar ao 

leito de isolamento; 

• Na solicitação de transporte, avisar sobre a necessidade de precauções 

para gotículas/contato (Ver Fast-Track para ABS, Anexo 3).  

 

2.2 Notificar à Vigilância Epidemiológica se profissional da saúde, de segurança 

pública ou administração penitenciária com SG ou se é um caso SRAG com 

necessidade de hospitalização. 

 

3. Precauções gerais: 

  

• Lavar as mãos com álcool em gel 70% ou água e sabonete nos cinco 

momentos de higienização, preconizado pela ANVISA.  

• Para profissionais que atendem o paciente sem exposição de gotículas ou 

aerossol (recepção, higienização, entre outros) a distância de mínima de 

um metro do paciente suspeito é suficiente para protegê-lo, conforme 

informe da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) sobre o novo 

Coronavírus n°10 de 23/03/2020.  

• Paramentação com respirador particulado (N95/PFF2), avental descartável, 

luvas descartáveis e óculos de proteção facial para o profissional exposto a 

aerossol (intubação orotraqueal, reanimação em caso de parada 

cardiorrespiratória, nebulização). 

• Se usado pontualmente, não de forma contínua, o respirador particulado, 

após seu uso, pode ser armazená-lo em envelope de papel, mantendo os 

elásticos do lado externo. A validade, nessa situação, em que será usado 

por períodos pontuais, é de 30 dias. Lembrando que é de uso pessoal e não 

deve ser compartilhado; 

• O respirador particulado N95/PFF2 quando utilizado continuamente, poderá 

ser utilizado por até um turno de 12 horas se seguidas as recomendações 

para otimização; 

• Em caso de intubação orotraqueal, aspiração de vias aéreas, outro 

procedimento que possa molhar o avental, usar o avental impermeável; 

• Não usar nebulização para pacientes com suspeita ou confirmação de 
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SARS- CoV-2. Utilizar salbutamol spray oral; 

• Após a retirada dos EPI’s, o profissional deve higienizar as mãos; 

• Resíduos devem ser descartados em lixo infectante, Tipo Biológico A1, 

branco leitoso.  

 

4. Limpeza e desinfecção:  

 

• Seguir o mesmo processo utilizado para os outros pacientes; 

• Em áreas comuns (recepções): aumentar a frequência e sempre após o 

atendimento de paciente suspeito de  SARS- CoV-2 utilizar álcool 70% para 

limpeza de bancada e de superfícies de toque frequente. 

 

5. Pacientes ambulatoriais com necessidade de realizar procedimentos em que 

permanecerão em áreas fechadas por período maior de 30 min e que apresentam 

sintomas respiratórios:  

• Máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte; 

• Profissionais que eventualmente o acompanharem, sem atendimento direto, 

devem usar máscara cirúrgica;  

• Demais profissionais que o atenderem devem utilizar N95/PFF2 + medidas 

de precaução de contato; 

• Desinfecção do ambiente de transporte com álcool 70% ou hipoclorito.  

 

6. Pacientes ambulatoriais com sintomas respiratórios que circularão nas 

dependências da unidade de saúde: (laboratório, exames de ecografia, 

ressonância magnética, raio-X, entre outros):  

• Fornecer máscara cirúrgica ao paciente durante o transporte; 

• Profissionais que eventualmente o acompanharem, sem atendimento direto, 

devem usar máscara cirúrgica; 

• Demais profissionais que o atenderem devem utilizar N95/PFF2 + medidas 

de precaução de contato. 
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7. Orientações para o uso otimizado da máscara N95/PFF2:  

 

• Diante da epidemia de coronavírus SARS-COV-2, uma redução mundial 

dos estoques de máscaras vem ocorrendo. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) e o Center for Disease Control (CDC) apresentaram como 

sugestão para otimizar o uso das máscaras a fim de prolongar seu uso sem 

oferecer risco ao profissional a utilização de protetor facial sobre a máscara 

N95/ PFF2. 

• Orientações para desparamentação:  

! Ainda dentro do consultório/local do paciente, retirar o avental e as luvas e 

higienizar as mãos; 

! Sair do consultório com a máscara N95/PFF2 e o protetor facial; 

! Retirar o protetor facial tocando apenas a parte de trás e colocá-lo sobre 

superfície limpa; 

! Higienizar as mãos; 

! Retirar o respirador particulado N95/PFF2 e armazená-la em envelope de 

papel sem tocar na face externa dela; 

! Desinfectar o protetor facial com álcool 70%; 

! Desprezar a máscara após um turno de uso de 12h contínuas. Se uso 

eventual, a máscara pode ser utilizada por 30 dias, caso não esteja 

danificada ou com matéria orgânica.  

 

5.2.2 Urgência e Emergência 
Ações/Atividades	

 

• Notificar à Vigilância a ocorrência de casos suspeitos; 

• Educação continuada para diagnóstico precoce e manejo;  

• Estruturação com EPIs e equipamentos para atendimento de casos suspeitos 

ou confirmados de Covid-19; 

• Preparação das redes referenciadas para a ocorrência de elevado número de 

casos confirmados; 

• Informar por meio de fluxos e protocolos de atendimento pré-definidos às 

Centrais de Regulação das Urgências sobre as referências para os 

atendimentos e/ou encaminhamentos dos casos suspeitos; 
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• Realizar os transportes dos pacientes nos casos graves com UTI móvel 

(SAMU); 

• Instalar estrutura exclusivas em frente às Unidades de Pronto Atendimento 

(UPA) para triagem e atendimento dos casos de síndrome gripal que 

evoluam com algum grau de disfunção ventilatória (Anexo 4); 

• Definir a UPA Central para referência de atendimento de síndrome gripal e 

SRAG, deixando a UPA Zona Norte como referência para outros quadros 

clínicos. 

 

5.2.3 Assistência Hospitalar 
Ações/Atividades	

 

• Descrever a capacidade operacional da rede hospitalar e a disponibilidade de 

leitos existentes e necessários; 

• Identificar e normatizar fluxos de referência e contra referência; 

• Dimensionar e estabelecer fluxo de transporte de pacientes para unidades de 

referência; 

• Promover a revisão ou elaboração de protocolos de contingência nos 

hospitais para casos de covid-19 (recepção, isolamento, sinalização, EPI); 

• Prestar informações diárias sobre os casos de pacientes internados com 

suspeita ou confirmados de covid-19 em enfermarias e UTI; 

• Prestar informações diárias sobre atendimento ambulatorial de síndrome 

gripal; 

• Disponibilizar de equipe técnica para discussão da organização da rede de 

manejo clínico do fluxo de pacientes com covid-19; 

• Estabelecer locais que possam atuar como Hospitais de Campanha para 

ampliação do número de leitos para atendimento em enfermaria de 

pacientes com covid-19; 

• Realizar cálculo para previsão do número de leitos necessários para 

internações em enfermaria e UTIs: 10% da população infectada (51.090); 

82% com sintomas leves (41.893), 15% com necessidade de hospitalização 

(7.663); 4,5% com necessidade de UTI (345).  
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5.2.4 Regulação de leitos 
Ações/Atividades	

 

• Regular as internações hospitalares; 

• Capacitar as equipes de regulação para identificação do covid-19, bem como 

dos casos graves que necessitam de hospitalização em UTI; 

• Nortear a gestão de leitos; 

• Monitorar a taxa de ocupação de leitos; 

• Discutir estratégias de contingenciamento de leitos, como suspensão de 

cirurgias eletivas. 

 

5.2.5 Assistência Farmacêutica 
Ações/Atividades	

 

• Monitorar os estoques de oseltamivir disponíveis no Município; 

• Monitorar os estoques de antitérmicos e de salbutamol no Município; 

• Realizar programação de medicamentos para síndrome gripal. 

 

5.3 Gestão 

5.3.1 Comunicação 
Ações/Atividades	

 

• Definir e preparar o porta-voz que será responsável pela interlocução com os 

veículos de comunicação, conforme demanda; 

• Monitorar notícias e redes sociais sobre Covid-19; 

• Acompanhar e divulgar diariamente as notificações junto com a Vigilância 

Epidemiológica; 

• Construir notas de esclarecimento sobre panorama completo da crise; 

• Prestar esclarecimentos à população/imprensa por meio do site da Prefeitura 

de Caxias do Sul, das redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter), 

releases, e-cards, vídeos e outros conteúdos sobre Covid-19, conforme 

Plano de Comunicação da SMS); 

• Atender a imprensa e sanar dúvidas do público em geral; 

• Divulgar boletim semanal com panorama do Município sobre Covid-19; 
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• Criar campanhas com medidas de controle da doença com informações 

sobre sinais e sintomas, prevenção, tratamento, transmissão e 

recomendações; 

• Organizar e agendar entrevistas/coletivas de imprensa. 

 

5.3.2 Gabinete do Secretário 
Ações/Atividades	

 

• Articular junto às áreas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e outros 

órgãos, o desenvolvimento de ações e atividades propostas para esse nível 

de alerta; 

• Garantir estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

• Garantir estoque de medicamentos antivirais e sintomáticos para síndrome 

gripal; 

• Elaborar decretos para adoção de medidas não farmacológicas para 

contenção da disseminação dos casos de covid-19; 

• Manter o Prefeito de Caxias do Sul informado sobre a situação do covid-19. 

 

6.	NÍVEIS	DE	ATIVAÇÃO	E	ATIVIDADES:	EMERGÊNCIA	DE	SAÚDE	
PÚBLICA	
 

 

6.1 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

     6.1.1 Vigilância Epidemiológica 
					Ações/Atividades	

 

• Monitorar casos suspeitos e acompanhar os casos confirmados e contatos;  

• Acompanhar os dados epidemiológicos sobre a circulação do SARS-CoV-2 e 

outros vírus respiratórios; 

Nível III: Emergência de Saúde Pública (ESP) 

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do 

primeiro caso de COVID-19 no Município 
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• Capacitar profissionais de saúde nos fluxos epidemiológicos;  

• Emitir alertas para os profissionais de saúde;  

• Orientar e acompanhar os indicadores epidemiológicos, operacionais e 

assistenciais diariamente; 

• Elaborar e divulgar os boletins epidemiológicos diários e outras análises 

necessárias conforme demanda da gestão e a necessidade da situação; 

• Apoiar os profissionais de saúde na investigação oportuna dos óbitos, surtos 

e situações inusitadas, de acordo com a capacidade operacional da equipe 

e colaboradores e sempre que solicitado ou identificada a necessidade de 

apoio da esfera local; 

• Coordenar a execução de medidas preparatórias de contenção e de 

mitigação; 

• Desenvolver estratégias e mecanismos de cooperação; 

• Reforçar necessidade de isolamento domiciliar do paciente com suspeita ou 

confirmação do covid-19 por 14 dias a partir do início dos sintomas, bem 

como dos contactantes domiciliares pelo mesmo período. Solicitar 

assinatura de termo de comprometimento do isolamento domiciliar;  

• Elaborar material informativo e educativo. 

 

6.1.2 Vigilância Sanitária  
Ações/	Atividades		

 

• Intensificar a verificação da existência e cumprimento do protocolo e do 

processo de higienização das mãos nos serviços de saúde (Protocolo de 

segurança do paciente: Higienização das Mãos); 

• Verificar em inspeção se há disponibilidade contínua de insumos para a 

correta higienização das mãos, conforme a RDC 

n° 42/2010 (Anvisa, 2010), http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa

/2010/res0042_25_10_2010.html ; 

• Verificar em inspeção se o serviço de saúde está instituindo os protocolos de 

isolamento de pacientes suspeitos e confirmados desde a triagem até a 

internação e transferência em caso de necessidade; 

• Verificar se os pacientes estão sendo atendidos em quarto com portas 
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fechadas, com restrição de número de profissionais durante esses 

procedimentos. Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso de 

máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, 

PFF2 ou PFF3) pelos profissinais de saúde, conforme Nota Técnica 

04/2020/ANVISA, ou outra que vier a substituí-la; 

www.portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnic

a+n+- 04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-

b9341c196b28 ; 

• Considerando o possível aumento do número de casos, se o hospital não 

possuir número de quartos privativos para isolamento em número suficiente 

para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção 

por SARS-CoV-2, deve ser estabelecido o isolamento por coorte, ou seja, 

separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com covid-19. 

Nesse caso, dando preferência à realização de teste rápido para influenza e 

SARS-CoV-2 por anticorpo e/ou antígeno, se disponível, antes do 

isolamento por coorte; 

• Verificar o cumprimento das recomendações de medidas de prevenção e 

controle da disseminação do SARS-CoV-2, em casos suspeitos ou 

confirmados, durante o atendimento pré-hospitalar móvel, ambulatorial e 

pronto atendimento e durante a assistência hospitalar, conforme Nota 

Técnica 04/2020/ANVISA ou outra que vier a substituí-la; 

• Reforçar a aplicação de precauções de contato, em adição às precauções-

padrão para profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes; 

• Verificar a disponibilidade de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 

o manejo do paciente e suas secreções, além da correta paramentação e 

desparamentação para lidar com o ambiente em torno do paciente, suspeito 

e/ou confirmado; 

• Verificar a implementação dos protocolos e processo de limpeza e 

desinfecção de ambientes (Segurança do paciente em serviços de saúde: 

Limpeza e Desinfecção de Superfícies/ANVISA, 2012); 

• Em caso de necessidade de estabelecer assistência em Hospitais de 

Campanha, a autoridade sanitária local deverá verificar in loco as condições 

higiênico sanitária do local, bem como a capacidade técnico-operacional. 
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6.1.3 Serviço Municipal de Controle de Infecção  
Ações/	Atividades		

 

• Manter o “Manual de Precauções e Isolamento” atualizado;  

• Realizar treinamentos/capacitações quanto à higiene das mãos 

observando os cinco momentos, precauções e isolamentos, uso de EPIs, 

limpeza e desinfecção de superfícies e etiqueta respiratória; 

• Orientar desinfecção de superfícies com risco de contaminação, como 

mobiliário e equipamentos que ficam a um raio de aproximadamente dois 

metros do paciente.  Além de superfícies de toque frequente, como 

maçanetas, interruptores de luz, chaves, entre outros;  

• Orientar os profissionais de saúde quanto à: Precaução Padrão no 

atendimento a todos os pacientes; Precaução por Gotícula para os casos 

suspeitos ou confirmados de covid-19 ou influenza; e Precaução por 

Aerossóis para os casos em que o atendimento gere aerossolização das 

secreções como: aspiração de secreções, nebulizações, intubação de vias 

aéreas, entre outros; 

• Verificar uso de EPI pelos profissionais de saúde durante a assistência 

direta ao paciente, conforme a indicação (Anexo 2), pelos trabalhadores de 

saúde que tenham contato com o paciente e/ou superfície e materiais 

usados pelos mesmos ou visitantes; 

• Oferecer máscara cirúrgica ao paciente com síndrome gripal; 

• Orientar paramentação e desparamentação adequada dos EPIs. 

 

 
6.2 ASSISTÊNCIA 

6.2.1 Atenção Básica à Saúde 
Ações/Atividades	

 

• Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita ao longo 

do tempo no que se refere ao enfrentamento da SRAG pelo SARS-CoV-2; 

• Ampliar a cobertura vacinal para influenza da população adscrita; 

• Garantir, organizar o acesso ao serviço de Atenção Básica à Saúde (ABS) 

de forma fundamentada nas necessidades de saúde com acesso facilitado 
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onde a pessoa consiga um atendimento com sua equipe quando necessário. 

Ampliando o acesso e diagnóstico precoce; 

• Ampliar os horários de atendimento em algumas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) para situações agudas e também para acompanhamento de 

situações crônicas conforme as reais necessidades da população; 

• Garantir as condições de trabalho para toda equipe: equipamentos e 

materiais, acesso a exames, estabelecer fluxos e referências; 

• Fortalecer a integração das ações entre ABS e Vigilância em Saúde; 

• Organizar o processo de trabalho da equipe para que os atendimentos de 

urgência/emergência por SRAG sejam realizados prioritariamente; 

• Participar de treinamentos e capacitações; 

• Avaliar os casos suspeitos de covid-19 que não necessitam de 

hospitalização, levando-se em consideração se o ambiente residencial é 

adequado e se o paciente é capaz de seguir as medidas de precauções 

recomendadas pela equipe de saúde. 

 
6.2.2 Urgência e Emergência 
Ações/Atividades 
 

• Educação continuada para diagnóstico precoce e manejo;  

• Fornecimento contínuo de EPIs e equipamentos para atendimento de casos 

suspeitos ou confirmados de covid-19; 

• Realizar os transportes dos pacientes nos casos graves com UTI móvel 

(SAMU); 

• Fortalecer fluxo de atendimento junto às UPAs dos casos de síndrome gripal 

que evoluam com algum grau de disfunção ventilatória, incluindo leitos de 

observação. 

 

6.2.3 Assistência Hospitalar 
Ações/Atividades 

 

• Definir quais unidades hospitalares terão leitos de UTI referenciados  para 

casos de Covid-19, priorizando a internação naquelas com quarto de 

isolamento ou com ala específica para Covid-19, e também o uso de 
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sistema de aspiração fechado nos pacientes com ventilação mecânica; 

• Identificar e normatizar fluxos de referência e contra referência; 

• Promover a revisão ou elaboração de protocolos de contingência nos 

hospitais para casos de covid-19 (recepção, isolamento, sinalização, EPI); 

• Prestar informações diárias sobre os casos de pacientes internados com 

suspeita ou confirmados de covid-19 em enfermarias e UTI; 

• Prestar informações diárias sobre atendimento ambulatorial de síndrome 

gripal; 

• Disponibilizar de equipe técnica para discussão da organização da rede de 

manejo clínico do fluxo de pacientes com covid-19; 

• Em caso de grande quantidade de pacientes internados com sintomas 

respiratórios, orientar isolamento reverso para os casos não respiratórios. 

 

6.2.4 Regulação de leitos 
Ações/Atividades	

 

• Regular as internações hospitalares; 

• Capacitar as equipes de regulação para identificação do covid-19, bem como 

dos casos graves que necessitam de hospitalização em UTI; 

• Nortear a gestão de leitos; 

• Monitorar a taxa de ocupação de leitos; 

• Redirecionamento de procedimentos eletivos;  

• Retaguarda clínica;  

• Adaptação de setores hospitalares;  

• Incremento de equipes e equipamentos;  

• Autorizar excepcionalmente internações em leitos extrateto/diárias 

excedentes; 

• Autorizar excepcionalmente internações em leitos privados (compra de 

leitos); 

• Autorizar excepcionalmente transferências inter-hospitalares aérea ou 

rodoviária (compra de transporte). 
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6.2.5 Assistência Farmacêutica 
Ações/Atividades	

 

• Monitorar os estoques de oseltamivir disponíveis no Município; 

• Monitorar os estoques de antitérmicos e de salbutamol no Município; 

• Realizar programação de medicamentos para síndrome gripal. 

 

6.3 Gestão 

6.3.1 Comunicação 
Ações/Atividades	

 

• Definir e preparar o porta-voz que será responsável pela interlocução com os 

veículos de comunicação, conforme demanda; 

• Monitorar notícias e redes sociais sobre Covid-19; 

• Acompanhar e divulgar diariamente as notificações junto com a Vigilância 

Epidemiológica; 

• Construir notas de esclarecimento sobre panorama completo da crise; 

• Prestar esclarecimentos à população/imprensa por meio do site da Prefeitura 

de Caxias do Sul, das redes sociais oficiais (Facebook, Instagram e Twitter), 

releases, e-cards, vídeos e outros conteúdos sobre Covid-19, conforme 

Plano de Comunicação da SMS); 

• Atender a imprensa e sanar dúvidas do público em geral; 

• Divulgar boletim semanal com panorama do Município sobre Covid-19; 

• Criar campanhas com medidas de controle da doença com informações 

sobre sinais e sintomas, prevenção, tratamento, transmissão e 

recomendações; 

• Organizar e agendar entrevistas/coletivas de imprensa. 

 

6.3.2 Gabinete do Secretário 
Ações/Atividades	

 

• Articular junto às áreas da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e outros 

órgãos o desenvolvimento de ações e atividades propostas para este nível 

de alerta; 
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• Garantir estoque de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

• Garantir estoque de medicamentos antivirais e sintomáticos para síndrome 

gripal; 

• Adquirir de forma emergencial os insumos para garantir as ações; 

• Ativação do Centro de Operações Emergenciais (COE) de Caxias do Sul; 

• Elaborar decretos para adoção de medidas não farmacológicas para 

contenção da disseminação dos casos de covid-19; 

• Manter o Prefeito de Caxias do Sul informado sobre a situação do covid-19. 
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Anexo	1	

 

ANEXO 1- FLUXOGRAMA COLETA CORONAVÍRUS

PROFISSIONAL DA SAÚDE COM SÍNDROME GRIPAL
 (FEBRE + TOSSE 

OU 
DOR DE GARGANTA E MAIS UM DOS SINTOMAS): 

MIALGIA, CEFALEIA OU ARTRALGIA

NOTIFICAÇÃO IMEDIATA: 
AVISAR VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA VERIFICA 
SE PACIENTE ESTÁ EM MOMENTO OPORTUNO 

E AGENDA COLETA DOMICILIAR PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE
 OU RETIRA NO HOSPITAL PARA SRAG HOSPITALIZADO

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CADASTRA 
NO GAL E ENVIA AO LANCEN-RS

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE (SRAG) HOSPITALIZADO
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Anexo	2	
 
 INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO 

COM NÍVEL DE ATENÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 
 
Nível de atenção Higiene das 

mãos 
Avental 
descartável 

Máscara 
Cirúrgica 

Respirador 
Particulado 
(N95/ Pff2) 

Protetor 
ocular 

Gorro  Luvas 

Triagem       x        x     

Coleta de amostras 
para diagnóstico 
laboratorial 
 

        
      x 

 
    x 

  
       x 

 
     x 

 
     x 

 
     x 

Caso suspeito ou 
confirmado de 
COVID-19 que 
necessita de 
internação em 
serviço de saúde  
 (sem procedimento 
gerador de 
aerossóis) 

 
 
 
       x 

 
 
 
    x 

 
 
 
     x 

 
      
 
       

 
 
 
     x 

 
 
 
     x 

 
 
 
     x 

Caso suspeito ou 
confirmado de 
COVID-19 que 
necessita de 
internação em 
serviço de saúde 
com necessidade de 
procedimentos 
geradores de 
aerossóis.  

 
 
 
       x 

 
 
 
     x 

  
 
 
      x 

 
 
   
     x 

 
 
 
     x 

 
 
 
     x 

 
Fonte: Modificado de OPAS – Requerimientos para uso de equipos de protección personal ( EPP) 
para el nuevo Coronavírus (2019-nCoV) em estabelecimientos de salud. Recomendaciones 
interinas, 02/06/2020. 
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Anexo	3	
Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
Secretaria Municipal da Saúde 
 

 
FLUXO DE ATENDIMENTO FAST-TRACK PARA TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

PARA MANEJO NA APS, SERÁ UTILIZADA ABORDAGEM SINDRÔMICA DE 
SÍNDROME  

GRIPAL* PARA TODO O PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 

QUEM VAI FAZER? ACS, Recepcionistas, Profissionais de Apoio, Auxiliares de Saúde Bucal (ASB), 
Dentistas,  

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos. 
 

POR QUE? Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-
19,  

priorizando os pacientes com risco de infecção (idosos, gestantes, puérperas 45 dias pós-parto e pessoas  
com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos. 

 
COMO? O Fluxo do FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da UBS, sem aguardar ou 

circular  
dentro do serviço. Pessoas com sintomas gripais devem ser encaminhadas para uma sala específica de  

 isolamento respiratório. Se tiver janelas, mantê-las abertas.  
Sempre colocar máscara cirúrgica no paciente e oportunizar a higienização das mãos. 

PACIENTE PROCURA A UBS 

ACS, RECEPCIONISTA,  
ASB, DENTISTAS E 

 PROFISSIONAIS DE APOIO 
 

1. Questionar sobre queixas de 
 síndrome respiratória. 

 
Sintomas respiratórios  

(febre verificada ou referida, 
tosse,  

dor de garganta, desconforto 
 Ou esforço respiratório). 

TÉC. OU AUX. DE  
ENFERMAGEM 

 
1. Verificar os sinais vitais 

e atentar p/ sintomas 
 respiratórios graves  

= chame imediatamente  
 o Médico. Na ausência do médico,  

o Enfermeiro aciona o  
SAMU 

 
2. Se estável, passe p/ o 

atendimento do Enfermeiro. 

ENFERMEIRO 
 

1. Seguir Protocolo de Enfermagem 
 

2. Se sintomas respiratórios graves 
= acione imediatamente o  

Médico ou o SAMU (na ausência  
do médico) 

MÉDICO 
 

1. Fornecer ATM/14 dias para os  
pacientes com sintomas gripais,  

bem como p/ seus familiares  
e manter isolamento domiciliar. 

 
2. Classificação de  

Gravidade 
 

3. Verificar comorbidades que 
Contraindicam manejo na UBS. 

 
4. Se necessário, contatar  

Central de Leitos 

SIM 

NÃO 

Passe o paciente 
para uma sala 

específica 

Acesso conforme fluxo 
normal da unidade 

*Os profissionais da saúde devem 
usar 

máscara cirúrgica, óculos, avental,  
e touca. Máscara PFF2 somente 
para procedimentos que gerem 

aerossóis. 

Estado do Rio Grande do Sul 
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul 
Secretaria Municipal da Saúde 
 

 
FLUXO DE ATENDIMENTO FAST-TRACK PARA TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

PARA MANEJO NA APS, SERÁ UTILIZADA ABORDAGEM SINDRÔMICA DE 
SÍNDROME  

GRIPAL* PARA TODO O PACIENTE COM SUSPEITA DE COVID-19 

QUEM VAI FAZER? ACS, Recepcionistas, Profissionais de Apoio, Auxiliares de Saúde Bucal (ASB), 
Dentistas,  

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem, Enfermeiros e Médicos. 
 

POR QUE? Agilizar o atendimento de casos de Síndrome Gripal na APS, incluindo os casos de COVID-
19,  

priorizando os pacientes com risco de infecção (idosos, gestantes, puérperas 45 dias pós-parto e pessoas  
com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos. 

 
COMO? O Fluxo do FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da UBS, sem aguardar ou 

circular  
dentro do serviço. Pessoas com sintomas gripais devem ser encaminhadas para uma sala específica de  

 isolamento respiratório. Se tiver janelas, mantê-las abertas.  
Sempre colocar máscara cirúrgica no paciente e oportunizar a higienização das mãos. 

PACIENTE PROCURA A UBS 

ACS, RECEPCIONISTA,  
ASB, DENTISTAS E 

 PROFISSIONAIS DE APOIO 
 

1. Questionar sobre queixas de 
 síndrome respiratória. 

 
Sintomas respiratórios  

(febre verificada ou referida, 
tosse,  

dor de garganta, desconforto 
 Ou esforço respiratório). 

TÉC. OU AUX. DE  
ENFERMAGEM 

 
1. Verificar os sinais vitais 

e atentar p/ sintomas 
 respiratórios graves  

= chame imediatamente  
 o Médico. Na ausência do médico,  

o Enfermeiro aciona o  
SAMU 

 
2. Se estável, passe p/ o 

atendimento do Enfermeiro. 

ENFERMEIRO 
 

1. Seguir Protocolo de Enfermagem 
 

2. Se sintomas respiratórios graves 
= acione imediatamente o  

Médico ou o SAMU (na ausência  
do médico) 

MÉDICO 
 

1. Fornecer ATM/14 dias para os  
pacientes com sintomas gripais,  

bem como p/ seus familiares  
e manter isolamento domiciliar. 

 
2. Classificação de  

Gravidade 
 

3. Verificar comorbidades que 
Contraindicam manejo na UBS. 

 
4. Se necessário, contatar  

Central de Leitos 

SIM 

NÃO 

Passe o paciente 
para uma sala 

específica 

Acesso conforme fluxo 
normal da unidade 

*Os profissionais da saúde devem 
usar 

máscara cirúrgica, óculos, avental,  
e touca. Máscara PFF2 somente 
para procedimentos que gerem 

aerossóis. 
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Anexo	4		



 
 

 37 

Anexo	5	
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Anexo	6	

 
 
 



 
 

 39 

Anexo	7	
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Anexo	8	
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Anexo	9	
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Anexo	10	
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