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Prezados participantes do curso auto instrucional sobre o Protocolo Clínico

da Covid19 na Atenção Primária à Saúde (APS) elaborado pela equipe do

NUEPES/ UNA-SUS-UFPI.

O curso apresenta trilhas de aprendizagem sobre Manejo Clínico da COVID-19

na Atenção Primária em Saúde (APS), publicado pelo Ministério da Saúde. Mas,

insere também no seu conteúdo vídeos de especialistas de competência

internacional e informações sobre mecanismo de ação do manejo terapêutico,

importantes para a compreensão científica da Covid-19.

A equipe construiu um material agradável e baseado nas melhores evidências

científicas para que você participantes possa estudar de forma agradável,

internalizando os conhecimentos contidos no curso de forma a impactar no

manejo do paciente acometido de Covid-19.

Bons estudos a todos e sejam bem-vindos à UNA-SUS-UFPI.

APRESENTAÇÃO 

Dr. Kelsen Dantas Eulálio – Coordenador do curso
6



7



Objetivo Educacional 

Público-alvo

Prioritariamente médicos e enfermeiros inseridos na Rede de Atenção à

Saúde e estudantes de área da saúde. Aberto também a demais

interessados no tema.

Subsidiar os profissionais da saúde para o melhor entendimento do

protocolo de manejo clínico da Covid-19 de modo a qualificar suas ações

tornando-as eficientes e eficazes frente a pandemia.

8



INTRODUÇÃO

✓ Março de 2020: declarada uma pandemia

COVID-19 

✓ Primeiros casos registrados na cidade de Wuhan,

Província de Hubei, na China em dezembro de 2019.

✓ Janeiro de 2020- OMS anunciou que a doença representava uma

Até 13 de maio de 2020 com

4.170.425 casos 287.399 mortes

https://covid19.who.int/ 9



INTRODUÇÃO

✓ Nomeado pela OMS- 2019:

✓ Renomeado após sequenciamento genômico

COVID-19 

é a doença causada  pelo  vírus SARS-Cov-2

SARS-CoV-2: Coronavírus da Síndrome respiratória aguda grave 

Novo coronavírus (2019-nCoV).

A COVID-19 (Coronavirus-disease 2019) 

10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_045512


Vírus tem Alta transmissibilidade: contato e gotículas contaminadas

INTRODUÇÃO

COVID-19 

Quadro 1 – Letalidade provocada pela COVID-19 por faixa etária na China, MS, 2020.

conforme faixa etária (Quadro 1) e 

condições clínicas associadas.
LETALIDADE

✓ Infecções assintomáticas são frequentes

✓ Maioria dos quadros são leves (80%)

✓ Formas de moderada gravidade (15%) e com

necessidade de UTI (5%)

11



INTRODUÇÃO

COVID-19 

Melhores e mais Recentes Evidências

✓ As INFORMAÇÕES podem sofrer ALTERAÇÕES conforme avance o

conhecimento sobre a doença.

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS (COVID-19) NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

ESTE PROTOCOLO É ESPECÍFICO PARA SERVIÇOS DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE/ ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (APS/ESF)

12



INTRODUÇÃO
COVID-19 

porta de 

entrada 

Atenção Primária à Saúde/ 

Estratégia Saúde da Família                      

Papel fundamental na resposta global à doença durante surtos e

epidemias;

Oferece atendimento resolutivo;

Mantém a longitudinalidade e a coordenação do cuidado em todos os

níveis de atenção à saúde;

Possui grande potencial de identificação precoce de casos graves que

devem ser manejados em serviços especializados.

(APS/ESF)

13



INTRODUÇÃO

COVID-19 

Definir o papel dos serviços de APS/ESF no manejo e controle da

infecção COVID-19, bem como disponibilizar os instrumentos de

orientação clínica para os profissionais que atuam na porta de entrada do

SUS a partir da transmissão comunitária de COVID-19 no Brasil.

OBJETIVO 

PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

14



• UNIDADE 01 - Aspectos Clínicos do Covid-19

• UNIDADE 02 - Telemedicina, Rede Universitária de 

Telemedicina-RUTE e Teleatendimento 

• UNIDADE 03 -Síndrome Gripal e de COVID-19

• UNIDADE 04 - Manejo Terapêutico de casos leves

• UNIDADE 05 - Estabilização e encaminhamento ao 

centro de referência ou centro de urgência

CONTEÚDOS

15



UNIDADE

ASPECTOS CLÍNICOS 

DA COVID-19

16



▪ Curso Clínico

▪ Sinais e Sintomas

▪ Diagnóstico

CONTEÚDOS – UNIDADE 1

17



• Infecção humana provocada pelo SARS-CoV-2

• Corona (lat): coroa

• RNA vírus 

• Ordem Nidovirales

• Família Coronaviridae

• Betacoronavírus do mesmo subgênero da Síndrome Respiratória do 

Oriente Médio (MERS-CoV) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS-CoV-1)

COVID-19 

Pangolim pode ter sido hospedeiro 

que facilitou a transmissão do vírus 

COVID 2019 para humanos

CURSO CLINICO

Cui J. et al.,2019. Nat Rev Microbiol. 17(3):181-192.
18



✓ Período de incubação é em geral de 5 a 6 dias, podendo variar de 1 a 14 dias. 

Alta transmissibilidade: contato e gotículas

CURSO CLÍNICO
TRANSMISSÃO

Importante: transmissão do vírus também ocorre por indivíduos 

assintomáticos

19



COVID-19 

(>=37,8ºC)

Pessoas infectadas não necessariamente apresentam todos os sintomas. Em alguns casos, 

podem não ter nenhum deles.

Sintomas Gastrointestinais

SINAIS E SINTOMAS

Mialgias

Sintomas das vias superiores

20



COVID-19 

✓ leve e assintomática (jovens adultos e crianças)

✓ grave (choque séptico e falência respiratória)

CASOS DE ÓBITO: comorbidade dependente

SINTOMAS: 

SINAIS E SINTOMAS

Quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal

▪ 10,5% doença cardiovascular

▪ 7,3% diabetes

▪ 6,3% doença respiratória crônica

▪ 6% hipertensão  

▪ 5,6% câncer

21



COVID-19 

Epidemiologicamente: Homens entre 41 e 58 anos- casos de pacientes 

confirmados

Taxa de LETALIDADE varia conforme país

.
22



COVID-19 

ALTERAÇÕES EM EXAMES COMPLEMENTARES MAIS COMUNS

infiltrados bilaterais Rx do tórax Aumento da proteína C-reativa

Complicações respiratórias: pneumonia e Síndrome da Angústia Respiratória  Aguda 

– SARA.

SINAIS E SINTOMAS

Dai et al., 2020. Can Assoc Radiol J. 71(2):195-200. 23



DIAGNÓSTICOCOVID-19 

AVALIAÇÃO

As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não

são consenso entre os especialistas.

Caracterizado como Síndrome Gripal

Diagnóstico sindrômico: Depende da investigação

clínico-epidemiológica e do exame físico

✓ Técnicas de RT-PCR em tempo real;

✓ Teste rápido sorológico validado pelas 

✓ instituições de referência

24



DIAGNÓSTICOCOVID-19 

Técnica de RT-PCR em tempo real

✓Método de referência no Brasil para confirmar COVID-19

✓Bom desempenho na primeira semana de doença

✓Baseia na detecção de sequencias específicas de RNA viral

Mardani et al., 2020. Archives of Academic Emergency Medicine 4;8(1):e43. 25

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32259132


DIAGNÓSTICOCOVID-19 

ÁREAS ONDE A COVID-19 ESTÁ AMPLAMENTE DISSEMINADA

Técnica de RT-PCR em tempo real

Resultados negativos de um caso suspeito NÃO 

descartam a possibilidade de infecção pelo vírus 

SARS-CoV-2 (existem resultados falso negativos!)
26



DIAGNÓSTICOCOVID-19 

Técnica de RT-PCR em tempo real

Feng et al. 2020. Japanese Journal of Radiology 38(5):409-410.  

FATORES PODEM LEVAR A UM RESULTADO 

FALSO NEGATIVO

• Pouco material do paciente;

• Coleta da amostra em uma fase muito precoce ou

tardia da infecção (ideal na primeira semana);

• Manuseio e enviado inadequado da amostra;

• Razões técnicas inerentes ao teste (mutação do

vírus ou inibição de PCR)

27



DIAGNÓSTICO
COVID-19 

Estão sendo disponibilizados testes moleculares que utilizam plataforma automatizada, a mesma 

utilizada na Rede Laboratorial da Tuberculose e de Carga Viral do HIV e das hepatites virais B e C do 

SUS.

Técnica de RT-PCR em tempo real

Se foram analisadas apenas 

amostras do trato respiratório 

superior 

Coletar amostras de vias 

respiratórias inferiores 

TESTAR 

NOVAMENTE

RESULTADO NEGATIVO- DE UM PACIENTE COM 

ALTA PROBABILIDADE DE  COVID-19 

28



DIAGNÓSTICOCOVID-19 

Testes sorológicos

✓ Visam detectar anticorpo específico produzido pelo corpo humano contra o

vírus SARS-CoV-2 ou detectar antígeno desse vírus;

Detecção de anticorpos IgG e IgM ou detecção de antígenos específicos do vírus

Ensaios imunoenzimáticos (ELISA),  

imunocromatográficos (teste rápido) e outros por 

imunofluorescência.

29



DIAGNÓSTICOCOVID-19 

✓ Devem ser realizado a partir do oitavo dia de sintomas;

✓ Podem ser usados em inquéritos para avaliar prevalência populacional da

infecção.

QUALQUER TESTE UTILIZADO:

Testes sorológicos

Passar processo de VALIDAÇÃO no Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde 

(INCQS)/Fiocruz
30



MATERIAL COMPLEMENTAR – UNIDADE 1

1. Video: Descubra o quanto você já sabe sobre a COVID-19 

https://youtu.be/9Z70QF8OMZQ

2.Video:COVID-19 Diagnostics: Performing a Nasopharyngeal and

Oropharyngeal Swab

https://youtu.be/syXd7kgLSN8

3. Video: Coronavirus real time RT-PCR Test - Animation video

https://youtu.be/ThG_02miq-4

31
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CONTEÚDOS – UNIDADE 2
• Vídeos de especialistas

• Protocolo do teleatendimento

• Resoluções

33



ASSISTA VIDEOS DE ESPECIALISTAS

CHAO LUNG WEN

https://www.youtube.com/watch?v=SLe4Ngp15WM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=LhssWuSRhMM&feature=youtu.be

34

https://www.youtube.com/watch?v=SLe4Ngp15WM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LhssWuSRhMM&feature=youtu.be


Portaria nº 467, de 20 de Março de 2020

“Os atendimento deverão garantir a integridade, segurança e o sigilo das

informações. Deverão também ser registrados em prontuário clínico, com as

seguintes informações”:

I - Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo 

preenchidos em cada contato com o paciente;

II - Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o 

atendimento; e

III - Número do Conselho Regional Profissional e sua unidade da federação.

O TELEATENDIMENTO 

35



O TELEATENDIMENTO 

É importante que a equipe atue de forma integrada com apoio de

profissionais de nível superior e de nível técnico, facilitando o fluxo de

informação e a decisão.

36



É um serviço de atendimento pré-clínico de saúde, que visa amplo 

esclarecimento da população sobre a doença e quando procurar 

atendimento presencial. 

Tem o papel de favorecer o isolamento domiciliar da população 

potencialmente contaminada ou do grupo de risco (que não possua sinais 

de gravidade) e de evitar ao máximo o esgotamento dos serviços 

presenciais de saúde.

Outras informações, consulte: https://aps.saude.gov.br/ape/corona/telesus
37
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Consultório Virtual de Saúde da Família 

Teleconsultas, os profissionais receberão treinamento para a navegação no

sistema, com manutenção e suporte técnico do sistema 24 horas por dia

gratuitamente na certificação para a realização dos teleatendimentos.

A plataforma permitirá aos médicos e profissionais de APS registrar a consulta

a distância, emitir atestados e receitas e enviar por endereço eletrônico para

seus pacientes. Para aderir ao uso da ferramenta, foi adicionado um módulo

no e-Gestor AB (https://egestorab.saude.gov.br).

TELECONSULTAS
TODAS AS EQUIPES NA

APS DO SUS

Suporte técnico do 

TelessaúdeRS suporte por 

telefone está disponível de 

segunda à sexta-feira, das 8h às 

20h, gratuitamente pelo número 

0800 644 6543. 

https://www.ufrgs.br/telessauder

s

38
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O gestor local deverá entrar e adicionar os profissionais que farão uso do

Consultório Virtual de Saúde da Família. O manual instrutivo de cadastro

dos profissionais também está disponível no e-Gestor AB. Os dados serão

validados e o suporte da plataforma fará contato com o profissional para

disponibilização do acesso e treinamento, bem como para a emissão da

certificação digital, que será gratuita e com validade de cinco anos.

TODAS AS EQUIPES NA

APS DO SUS

39



ACESSO AO TELESUS

Aplicativo Coronavírus - SUS, disponível para download gratuito 

nas principais lojas de aplicativos;

Chat online, que pode ser acessado pelo site 

https://coronavirus.saude.gov.br/

WhatsApp, enviando um oi para o número (61) 9938 - 0031

Ligação gratuita para o telefone 136

40
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A pessoa pode ter o 

diagnóstico de 

COVID-19 afastado, 

ser orientada a 

realizar isolamento 

domiciliar ou 

procurar um serviço 

de saúde para 

avaliação presencial.

Caso suspeito de 

COVID-19, a pessoa 

será acompanhada 

pelo telefone a cada 

24hs ou 48hs em 

relação ao seu 

estado.

41



Os cidadãos poderão ainda 

receber uma ligação 

perguntando acerca de seus 

estado de saúde mesmo que 

não tenham acessado nenhum 

dos canais de atendimento

42



UNIDADE 3

SÍNDROME GRIPAL E DE COVID-19

FLUXOGRAMA 43



CONTEÚDOS – UNIDADE 3

• Síndrome Gripal e de COVID-19

• Medidas para evitar contágio 

• Estratificação da gravidade da Síndrome 

Gripal

• Fluxograma na APS

• Fast-track na APS

44



3- Profissional da recepção 

• Deve utilizar EPIs adequadamente;

• Seguir o Fast-Track pra síndrome gripal.

1- APS/ESF

• Porta de entrada do paciente 

com suspeita de síndrome 

gripal.

2-Recepção 

Identificação de casos suspeitos de Síndrome Gripal

• Seguir o Fast-Track pra síndrome gripal.

• Sinais e sintomas: tosse, dor de garganta, 

dificuldade para respirar. 

CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL E DE 

COVID-19

45



MEDIDAS PARA EVITAR CONTÁGIO NA USF

1- Recepção da APS/ESF

• Após identificação oferecer máscara ao paciente e orientá-lo quanto ao 

uso da mesma.

Medidas para o paciente 

2- Isolamento respiratório  

• O paciente deve ser levado para uma sala fechada com janelas 

abertas, bem arejada e com ar condicionado desligado. Caso não 

haja a sala, conduzí-lo para uma área externa com conforto para 

pacientes. O atendimento deve ocorrer de acordo com o Fast-Track. 

46



Contenção respiratória

• Máscara cirúrgica;

• Uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis;

• Lavar as mãos com frequência; 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

• Somente para procedimentos produtores de aerossóis usar máscara N95/PFF2.

Medidas para o  profissional de saúde 

MEDIDAS PARA EVITAR CONTÁGIO NA USF

47



ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA 

SÍNDROME GRIPAL

Síndrome Gripal – SG

Tosse Dor de 

garganta 
Febre  Dificuldade

para respirar 

Em crianças menores de 2 anos,  considerar febre, tosse, coriza e obstrução 

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

e  ou  ou  

48



ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME 

GRIPAL

Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG

• Desconforto respiratório ou aumento da frequência 

respiratória avaliada de acordo com a idade.

• Saturação de SpO2 <95% em ar 

ambiente.

• Piora nas condições clínicas de doença de 

base.

Em crianças, observar também os 

batimentos de asa de nariz, cianose, 

tiragem intercostal, desidratação e 

inapetência. 

• Hipotensão

Em crianças, idosos , imunossuprimidos ou pessoas 

que utilizaram antitérmicos, a febre pode não está 

presente. Considerar a avaliação clínica e 

epidemiológica.
49



ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME 

GRIPAL

Casos leves 

• Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais e sintomas de gravidade)

• Ausência de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de 

referência/atenção especializada. 

APS/ESF

e

50



ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME 

GRIPAL

Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG

Condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de 

referência/atenção especializada.

Síndrome gripal que apresente sinais e sintomas de gravidade

Centro de referência/atenção especializada

ou

51



SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE PARA SÍNDROME 

GRIPAL EM ADULTOS

Déficit no sistema respiratório

• Falta de ar ou dificuldade para respirar; 

ou

• Ronco, retração sub/intercostal severa; 

ou 

• Cianose central; ou

• Saturação de oximetria de pulso <95% 

em ar ambiente; ou

• Taquipneia (>30 mpm);

Déficit no sistema 

cardiovascular

• Sinais e sintomas de hipotensão 

(hipotensão arterial com sistólica 

abaixo de 90 mmHg e/ou

diastólica abaixo de 60mmHg); 

ou 

• Diminuição do pulso periférico.

52



SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE PARA SÍNDROME 

GRIPAL EM ADULTOS

Sinais e sintomas de alerta adicionais

• Piora nas condições clínicas de doenças de base;

• Alteração do estado mental, como confusão e 

letargia;

• Persistência ou aumento da febre por mais de 3 

dias ou retorno após 48 horas de período afebril.

53



SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE PARA

SÍNDROME GRIPAL EM CRIANÇAS

Déficit no sistema respiratório

• Falta de ar ou dificuldade para respirar;

• Ronco, retração sub/intercostal severa;

• Cianose central;

• Batimento da asa de nariz;

• Movimento paradoxal do abdome;

• Bradipneia e ritmo respiratório irregular;

• Saturação de oximetria de pulso <95%

em ar ambiente;

• Taquipneia.

Déficit no sistema

cardiovascular

• Sinais e sintomas de hipotensão ou;

• Diminuição do pulso periférico.
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SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE PARA

SÍNDROME GRIPAL EM CRIANÇAS

Sinais e sintomas de alerta 

adicionais

•Inapetência para amamentação 

ou ingestão de líquidos;

• Piora nas condições clínicas de 

doenças de base;

• Alteração do estado mental

• Confusão e letargia;

• Convulsão.
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CONDIÇÕES CLÍNICAS DE RISCO

indicam avaliação em centro de referência/atenção especializada

• Doenças cardíacas descompensadas

• Doença cardíaca congênita

• Insuficiência cardíaca mal controlada

• Doença cardíaca isquêmica descompensada

• Doenças respiratórias descompensadas

• DPOC e asma mal controlados

• Doenças pulmonares intersticiais com complicações

• Fibrose cística com infecções recorrentes

• Displasia broncopulmonar com complicações

• Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade
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CONDIÇÕES CLÍNICAS DE RISCO

indicam avaliação em centro de referência/atenção especializada

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)

• Pacientes em diálise

• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea

• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de 

quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos)

• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade 

imunológica (ex.: Síndrome de Down)

• Diabetes (conforme juízo clínico)

• Gestante de alto risco

• Doença hepática em estágio avançado

• Obesidade (IMC >=40)
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FLUXOGRAMA DE MANEJO CLÍNICO

NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA 

Vídeo

58

https://youtu.be/9OUQ7TvMoCUgO


Fluxograma  de manejo clínico da COVID-19 na Atenção Primária  em 

transmissão comunitária 
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Estratificação da gravidade e manejo clínico

Síndrome gripal com sinais ou sintomas

de gravidade

• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento 

de frequência respiratória

• Piora nas condições clínicas de doenças de 

base

• Hipotensão

Em crianças: além dos anteriores, observar os 

batimentos de asa de nariz, tiragem intercostal, 

desidratação e inapetência.

Síndrome Gripal confirmada:

Febre

e

Tosse OU dor de garganta

OU dificuldade respiratória

e

Ausência de condições clínicas de 

risco que indicam avaliação em 

centro de referência/ atenção 

especializada.

Ou 

Condições clínicas de risco

• Diabetes (conforme juízo clínico)

• Doenças cardíacas crônicas descompensadas

• Doenças respiratórias crônicas

descompensadas

• Doenças renais crônicas em estágio avançado 

(graus 3, 4 e 5)

• Imunossuprimidos

• Portadores de doenças cromossômicas com 

estado de fragilidade imunológica

• Gestante de alto risco

• Doença hepática em estágio avançado

• Obesidade (IMC >=40)

Centro de referência/atenção especializadaAPS/ESF
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Notificação
Via formulário pelo e_SUS VE https://notifica.saude.gov.br/

Síndrome Gripal  Leve Síndrome Gripal  Grave

Transporte Adequado 

Manejo clínico na APS  

Manejo clínico na Atenção Especializada/ 

Centro de referência  
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Manejo clínico  

Atestado médico até o fim do isolamento

Medidas Farmacológicas 

Prescrição de fármacos para 

o controle de sintomas, caso 

não haja nenhuma 

contraindicação

• Prescrever oseltamivir se 

Síndrome Gripal e pessoa 

com condições de risco

Medidas Clínicas
O acompanhamento por telefone, a cada 
24hs em pessoas com mais de 60 anos e
portadores de condições clínicas de risco 
e a cada 48hs nos demais, até completar 
14 dias do início dos sintomas. 

Caso seja necessário, realizar 
atendimento presencial domiciliar

Manter alimentação balanceada e uma 
boa oferta de líquidos.

Manejo clínico na APS  Manejo clínico na Atenção Especializada/ 

Centro de referência  

Isolamento domiciliar após a alta, até 14 dias após início dos 

sintomas. Monitoramento por telefone, a cada 24h em 

pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições 

clínicas de risco e a cada 48h nos demais. Se necessário, 

atendimento presencial domiciliar.

Desfecho  

Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco – gestante, crianças, 
puérperas e idosos) e vacinar se necessário.
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Reavaliação/Acompanhamento clínico

Manejo clínico na 

Atenção 

Especializada/ 

Centro de referência  

Apresenta sinais/sintomas de gravidade?

Sim

• Cuidados Domésticos Do Paciente Em Isolamento

• Reportar à equipe de saúde os novos sintomas ou 

piora dos existentes;

• Manter paciente em quarto isolado e bem ventilado até 

o fim do período sintomático.

• Higiene respiratória e alimentação  saudável

Equipe da APS/ESF

Encaminha o paciente

para o centro de referência/

atenção especializada

Atestado médico até  o 

fim do isolamento Monitoramento por telefone, a cada 24h 

para os de  60 anos e portadores de 

condições clínicas de risco e a cada 48h 

nos demais, até 14 dias do início dos 

sintomas. Se necessário, atendimento 

presencial domiciliar 

Desfecho  

Manejo clínico na APS  

Atestado médico até o fim

do isolamento

Isolamento domiciliar após a alta, 

até 14 dias após início dos 

sintomas.

Monitoramento telefônico 

Fonte: Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, 2020 64



65



66



67



UNIDADE 4

CASOS LEVES: MANEJO TERAPÊUTICO E 

ISOLAMENTO DOMICILIAR
68



• Manejo Terapêutico dos casos leves

• Isolamento Domiciliar

• Orientações para afastamento e retorno 

às atividades de profissionais de saúde

CONTEÚDOS – UNIDADE 4
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CASOS LEVES DA 

INFECÇÃO

ISOLAMENTO 

DOMICILIAR

MANEJO 

TERAPÊUTICO

COMO 

PROSSEGUIR?
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO

❖ Não-farmacológico

❖ Farmacológico

REPOUSO

HIDRATAÇÃO

DIETA ADEQUADA

ANALGÉSICOS

ANTI-TÉRMICOS

OSELTAMIVIR (síndrome gripal e 

fatores de risco para 

complicações)

Vigilância ativa e

continuada desses

pacientes por um

profissional da

APS/ESF durante

todo o cuidado

doméstico até o fim

do isolamento.

+
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO NÃO-

FARMACOLÓGICO

❖ Isolamento domiciliar por 14 dias 

QUANDO 

COMEÇAR 

A CONTAR?

DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS

❖ Revisão dos sintomas

PROFISSIONAL DA APS

Frequência 

(24h ou 48h)

FREQUENCIA: A 

DEPENDER DO 

GRUPO
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO NÃO 

FARMACOLÓGICO

❖ Revisão dos sintomas

QUANTOS 

GRUPOS 

HÁ?  

> 60 anos e/ou portador de 

FATORES DE RISCO

Demais pacientes

1º

(24h)

2º 

(48h)
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO NÃO 

FARMACOLÓGICO

❖ Revisão dos sintomas

QUAIS OS PRINCIPAIS 

FATORES DE RISCO

PARA 

COMPLICAÇÕES?

GRÁVIDAS E PUÉRPERAS (ATÉ A SEGUNDA SEMANA)

ADULTOS MAIORES DE 60 ANOS

CRIANÇAS MENORES QUE 5 ANOS

POPULAÇÃO INDÍGENA ALDEADA

< 19 ANOS E USO PROLONGADO DE AAS

PNEUMOPATIAS (ASMA)

TUBERCULOSE

CARDIOVASCULOPATIAS

NEFROPATIAS

HEPATOPATIAS

DOENÇAS HEMATOLÓGICAS

DISTÚRBIOS METABÓLICOS

TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS

IMUNOSSUPRESSÃO REL. A MEDICAMENTOS
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO NÃO 

FARMACOLÓGICO

❖ Se houver necessidade de atendimento 

presencial?

PREFERÍVEL 

ATENDIMENTO 

DOMICILIAR 

❖ Optar por atendimento telefônico
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO NÃO 

FARMACOLÓGICO

MANEJO TERAPÊUTICO NA APS
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO 

FARMACOLÓGICO

❖ Usar fármacos para controle de sintomas (paliativos)

Possibilidade de intercalar antitérmicos

QUAIS 

ANTITÉRMICOS 

USAR?

1º opção:

Paracetamol 

(200mg/mL ou 

500mg/cp) de 

4/4h ou de 

6/6h

2º opção:

Dipirona (sol. 

Gotas 

500mg/mL ou 

500mg/cp) de 

6/6h 

Crianças: 10-

15mg/kg/dose

Adultos: 500-

1000mg/dose
Adultos: 500-

1000mg VO.

Crianças: >3meses 

(lact. 10mg/kg/dose; 

pré-escolares 

15mg/kg/dose)

77



CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO 

FARMACOLÓGICO

❖Uso do Oseltamivir

EM CASOS DE SÍNDROME GRIPAL

EM CASOS DE PACIENTES COM FATORES DE 

RISCO PARA COMPLICAÇÕES (JÁ 

MENCIONADOS)

QUANDO

USAR?

AGRAVAMENTO MESMO COM SEU USO, AJUDA 

MÉDICA

INICIAR ATÉ 48h APÓS INÍCIO DOS SINTOMAS

Adulto: 75mg, 12/12h, 5 

dias

Crianças >1ano:

0-15kg – 30mg

15-23kg – 45mg

23-40kg – 60mg

>40kg – 75mg, 12/12h, 5 

dias 

Crianças >1ano:

0-8meses – 3mg/kg

8-11meses – 3,5mg/kg, 

12/12h, 5 dias

D
O

S
E

S
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CASOS LEVES – MANEJO TERAPÊUTICO 

FARMACOLÓGICO

❖ Uso do Oseltamivir em pacientes com Insuficiência Renal 
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CASOS LEVES – ISOLAMENTO DOMICILIAR

❖ Isolamento do paciente

Pessoa com SG deverá 

realizar isolamento 

domiciliar por 14 dias

Médico deverá fornecer 

atestado 14 dias para 

todos do domicílio

Essa pessoa deverá 

reiniciar os 14 dias de 

isolamento do início dos 

sintomas

Caso outra pessoa do 

domicílio inicie SG
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CASOS LEVES – ISOLAMENTO DOMICILIAR

❖ Isolamento do paciente

Permanecer em quarto 

isolado e ventilado

Se tiver que dividir quarto: 

1m de distância

Ao sair do quarto, 

obrigatório máscara

Movimentação pela casa 

limitada

Sempre higienizar mãos 

(água/sabão ou álcool em 

gel)

1m
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CASOS LEVES – ISOLAMENTO DOMICILIAR

❖ Precauções do cuidador

Perto do paciente: usar 

máscara

Máscara úmida: troca 

imediata

Ao tirar máscara, lavar as 

mãos

Se outro domiciliado com 

SG, mesmos cuidados

Ao lavar as mãos, 

enxugar com papel-toalha

Solicitar atendimento na 

UBS
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CASOS LEVES – ISOLAMENTO DOMICILIAR

❖ Precauções gerais

Se não tiver, toalha de 

tecido até ficar úmida

Todos, ao espirrar ou 

tossir, cobrir boca e nariz

Mesma frequência ou 

maior, nos banheiros

Alvejar superfícies muito 

tocadas

Ao descartar lixo, luvas

Ao lavar as mãos, 

enxugar com papel-toalha

Tecidos pessoais do 

paciente: lavar com sabão 

comum e água a 60-90ºC
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ORIENTAÇÕES PARA 

AFASTAMENTO E RETORNO ÀS 

ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS 

DE SAÚDE

84



Profissional de saúde 
assintomático contactante 

domiciliar suspeito ou 
confirmado

Contactante domiciliar 
realizar teste

Teste positivo profissional 
mantém afastamento por 14 

dias

Teste negativo retorno 
imediato ao trabalho

Teste indisponível 

Afastamento do profissional 
por 7 dias e se permanecer 
assintomático retornar ao 

trabalho após esse período

AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Profissional de 
saúde com síndrome 

gripal

Teste disponível 
(realizar)

Negativo retornar ao 
trabalho

Positivo afastamento 
por 14 dias a partir 

do início dos 
sintomas

DEVE AFASTAR-SE 
IMEDIATAMENTE 
DO TRABALHO

Teste indisponível

Retornar ao trabalho 
após no mínimo 72 

hs assintomático e 7 
dias após inicio dos 

sintomas

Observação:

Mínimo 72 hs

assintomático e

a partir do 8 dia

do início dos

sintomas

AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Afastamento 
de profissional 
de saúde de 

grupo de risco

+ 60 anos

Diabetes 
melllitus

Doenças renais 
crônicas em estágio 
avançado (graus 3, 

4 e 5)

Pneumopatias
graves ou 

descompensados 

Gestação de 
alto risco

Obesidade

Doença 
hepática em 

estágio 
avançado

Doenças 
cromossômicas 
com estado de 

fragilidade 
imunológica

imunossupressão

Cardiopatia 
grave ou 

descompensa
da

AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Profissional do grupo de risco a 
recomendação é afastamento laboral

Impossibilidade de afastamento não exercer 
atividades de assistência a pacientes 
suspeitos ou confirmados com SG  

Realizar preferencialmente atividades de 
gestão, suporte e assistência nas áreas onde 
NÃO  são atendidos pacientes suspeitos  ou 
confirmados de SG 

AFASTAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES DE 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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MECANISMOS DE INFECÇÃO E DE 

MORTALIDADE DO SARS-COV-2 

89



O ciclo de vida do SARS-CoV-2:
Expressão 

de ECA2: 

pulmão, 

intestino, 

rins,

vasos 

sanguíneos

Proteínas spike
(S)

Envelope

Nucleocapsídeo

Glicoproteína de 
membrana
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Mortalidade da infecção pelo COVID-19

Liberado em 
gotículas 

respiratórias

Via fecal de 
contaminação

IL-1, TNF →
Hipotálamo →
PGE2 → Febre

Sistema 
circulatório

Replicação →
danos nas células 

alveolares

Volume 
sanguíneo

Perfusão

RVP

IL-1
IL-6
TNF

Falência de múltiplos 
órgão
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UNIDADE 5

ESTABILIZAÇÃO E

ENCAMINHAMENTO AO CENTRO

DE REFERÊNCIA OU CENTRO DE URGÊNCIA – CASOS 

GRAVES 92



• CASOS GRAVES – Estabilização e Encaminhamento 
ao Centro de Referência ou Centro de Urgência

• Notificação Imediata 

• Realização de Testes pela APS e Resultados

• Monitoramento Clínico

• Medidas de Prevenção Comunitária e Apoio à 
Vigilância Ativa

• Recomendações em Grupos Especiais 

CONTEÚDOS – UNIDADE 5
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Quais são os Centros de Referência 

para a COVID-19 em sua região?

O encaminhamento será de responsabilidade da equipe da atenção primária onde ocorreu a 
classificação do caso. Deve-se articular na rede local de saúde a necessidade de recepcionamento 

priorizado desse cidadão, garantindo transporte sanitário adequado.

Casos classificados como GRAVES devem ser 

estabilizados e encaminhados para os Serviços de 

Urgência ou Hospitalares de acordo com a 

organização da Rede de Atenção à Saúde local.
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A notificação imediata de caso de 

Síndrome Gripal (SG) é através da: 

plataforma do e-SUS VE

Casos notificados de SG, que posteriormente 
apresentaram teste para COVID-19 positivo, devem ser 
renotificados como casos confirmados, informando o 
resultado do teste.

Caso confirmado de COVID-19 a pessoa com SG e 
histórico de contato próximo ou domiciliar, nos 
últimos 7 dias antes do aparecimento dos 
sintomas, confirmado laboratorialmente para COVID-
19 e para o qual não foi possível realizar a investigação 
laboratorial especifica. 

Pessoas com SG e exame negativo para COVID-19 são 
consideradas casos descartados.C
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?
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Nos casos em que haja também classificação por CIAP, pode-se utilizar 

o CIAP-2 R74 (Infecção aguda de aparelho respiratório superior). 

• As informações de todos pacientes com Síndrome Gripal devem ser 
registradas no prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a 
coordenação do cuidado

• Realizar eventual investigação epidemiológica e posterior formulação de 
politicas e estratégias de saúde

Atentar para o uso do CID-10 correto: 
• O CID-10 que deve ser utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o J11

• Os CID-10 específicos para infecção por coronavirus são:

• U07.1 - Infecção pelo novo Coronavirus (COVID-19)

• B34.2 - Infecção por Coronavirus de localização não especificada

Além da notificação:
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Ministério da Saúde já distribuiu 2 milhões 

de testes rápidos, com a previsão de que 

mais 7 milhões sejam distribuídos até o fim 

do mês de maio.

Foi aberto chamamento publico para a 

compra de mais 12 milhões de testes 

rápidos a serem distribuídos a estados e 

municípios

A lista de distribuição de testes está

disponível em https://covid.saude.gov.br/

Testes Sorológicos de Detecção do SARS-Cov-2
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❑ Profissionais de saúde e segurança publica em atividade, 

seja da assistência ou da gestão; 

❑ Pessoa que resida no mesmo domicilio de um profissional 

de saúde e segurança publica em atividade; 

❑ Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos; 

❑ Portadores de condições de risco para complicações da 

COVID-19 (Tabela 5); 

❑ População economicamente ativa (indivíduos com idade 

entre 15 e 59 anos). 

Recomendações do MS para incluir progressivamente na rotina de

testagem de pessoas sintomáticas:

Testes Sorológicos de Detecção do SARS-Cov-2
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O resultado é verificado após 15 minutos, conforme 

descrito na bula, e verificável no vídeo de treinamento, 

disponível na página: 

https://aps.saude.gov.br/ape/corona

Teste rápido disponibilizado pelo MS: ONE Step CoVId-2019 test®.

Para a detecção de anticorpos é necessário que ele 

seja realizado após o sétimo dia do inicio dos sintomas.

O teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso. 

Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a 

utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde. 

A execução do teste e leitura dos resultados devem ser 

realizadas por profissionais da saúde de nível médio, 

com supervisão, e/ou de nível superior. 
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➢ 86% de sensibilidade e 99% de especificidade, se 

aplicado da maneira e no prazo corretos.

➢ O resultado do teste isoladamente não confirma nem 

exclui completamente o diagnóstico de COVID-19. 

➢ É possível que o resultado do teste seja utilizado 

para qualificar a decisão dos profissionais.

Caso novas marcas de testes sejam disponibilizadas, é importante que as equipes 

de saúde fiquem atentas em relação a especificação de cada teste em relação:

➢ à indicação

➢ ao procedimento de realização do teste e,

➢ à verificação dos resultados. 

Teste rápido disponibilizado pelo MS:

ONE steP CoVId-2019 test®.
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. A conduta no caso de profissionais de saúde e segurança publica em atividade, 

bem como seus contatos domiciliares, pode ser encontrada nas Orientações 

para afastamento e retorno às atividades de profissionais de saúde. 

O TeleSUS faz este acompanhamento automatizado. Pacientes com diagnóstico 

de Síndrome Gripal devem ligar para o 136 a fim de serem monitorados. 

. População idosa ou portadora de condições clinicas de risco, o resultado do 

teste negativo reduz a chance de que a pessoa esteja infectada pelo SARS-

CoV-2. Contudo, é necessário manter acompanhamento clínico próximo. 

O MS recomenda: que pessoas com condições de risco sejam acompanhadas, 

preferencialmente pelo telefone, a cada 24h, por 14 dias do inicio dos sintomas.

Ao sinal de piora do quadro clínico, é necessária avaliação presencial imediata, 

para que seja tomada intervenção apropriada em tempo oportuno. 
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TESTE 
POSITIVO

➣ Idosos e 
portadores 
de condições 
crônicas

➣ População 
econômica-
mente ativa

☛ indica a presença de anticorpos contra o SARS-CoV-2 -
significa que houve exposição ao vírus;

☛ não sendo possível definir, pelo resultado do teste, se ha ́ ou 
não infecção ativa no momento da testagem;

☛ e ́ imprescindível a identificação de sinais e sintomas de 
Síndrome Gripal e o juízo clinico subsequente;

☛ tendo em vista o cenário epidemiológico atual, para fins de 
conduta deve-se considerar que essa pessoa muito 
provavelmente esta ́ ou esteve com COVID-19. 

População economicamente ativa sem condições de 

risco, sugere-se a manutenção do isolamento domiciliar 

até o limite de 14 dias após o início dos sintomas, 

mesmo com o resultado negativo do teste. 
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Duas condutas podem ser 
desencadeadas: 

TESTE POSITIVO

2. O teste imunológico positivo 
pode ser utilizado como marcador de 
imunidade contra o SARS-Cov-2, ou 
seja, caso a pessoa apresente novo 

quadro de síndrome gripal nos 
próximos meses, parece muito pouco 
provável que se trate de COVID-19. 

1. A pessoa e ́ considerada caso confirmado de COVID-19:

- deve ter acompanhamento clínico próximo;

- avaliação imediata na atenção especializada, somente em 
caso de piora dos sintomas;

- não ha ́ indicação de encaminhamento para Atenção 
Especializada enquanto a pessoa apresentar quadro 
leve e estável;

- é necessário realizar isolamento domiciliar de 14 dias, a 
contar do início dos sintomas da pessoa com síndrome 
gripal e seus contatos domiciliares.
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Os pacientes com síndrome gripal em acompanhamento 
ambulatorial na APS/ESF devem permanecer em isolamento 

domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas;

O monitoramento deve ser feito a cada 24hs em pessoas com 
mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a 

cada 48hs nos demais, preferencialmente por telefone;

Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, 
preferencialmente no domicilio. Realizar visita domiciliar com 

medidas de precaução de contato e EPIs conforme protocolo vigente.
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Anotar em prontuário o 

número de contato do 

paciente e de algum 

acompanhante (de 

preferência o cuidador que 

ficara ́ responsável pelo 

paciente), durante a 

primeira avaliação na 

USF; 

Ligação deve ser realizada 

por profissional de saúde da 

ESF a cada 24h em pessoas 

com mais de 60 anos e 

portadores de condições 

clínicas de risco e a cada 

48hs nos demais, para 

acompanhamento da 

evolução do quadro clínico; 

Não ha ́

necessidade 

de gravar a 

conversa; 

Anotar informações sobre a 

conversa telefônica no prontuário –

quadro clínico autorreferido do 

paciente, autoavaliac ̧a ̃o da 

necessidade de ir algum profissional 

a ̀ residência do paciente ou consulta 

presencial na UBS com paciente em 

uso de máscara e inserido no Fast-

track, horário da ligação e queixas. 

QUADRO 2. Monitoramento de pacientes com Síndrome Gripal na APS/ESF, Ministério da Saúde, 

2020. 
NORMATIVA DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE EM ISOLAMENTO DOMICILIAR VIA TELEFONE

Fonte: Ministério da Saúde
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É importante 

ressaltar a busca 

ativa de novos 

casos suspeitos de 

síndrome gripal na 

comunidade.

O treinamento de 

profissionais para 

reconhecimento de 

sinais e sintomas 

clínicos de Síndrome 

Gripal é de extrema 

importância na APS. 

Políticas públicas que 

visam ao esclarecimento da 

população a respeito das 

informações acerca do novo 

Coronavirus são 

essenciais no combate à

doença. 
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TABELA 14. Medidas de prevenção Comunitária à Síndrome Gripal e à COVID-19, Ministério 

da Saúde, 2020.

O MS, em ressonância com as diretrizes mundiais, preconiza como 

medidas de prevenção à população: 

Fonte: Ministério da Saúde. 

PREVENÇÃO COMUNITA ́RIA 

Lavar as mãos (água e sabão ou 
álcool em gel) especialmente após 
contato direto com pessoas doentes; 

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Utilizar lenço descartável para higiene 
nasal;

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

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou 
tossir;

Manter os ambientes bem ventilados;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e 
boca;

Evitar contato com pessoas que apresentem 
sinais ou sintomas da doença. 
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Mais informações sobre máscaras caseiras podem ser encontradas em https://coronavirus.saude.gov.br/.  

Pessoas sem sintomas podem fazer uso de máscaras caseiras ao sair de casa, com 

objetivo de reduzir a chance de infecção. Para ser eficiente como uma barreira 

física, a máscara caseira precisa seguir algumas especificações, que são simples:

É preciso que a máscara 

tenha pelo menos duas 

camadas de pano, ou 

seja dupla face.

As máscaras caseiras podem ser feitas 

em tecido de algodão, tricoline, TNT ou 

outros tecidos, desde que desenhadas e 

higienizadas corretamente.

Deve ser feita nas medidas corretas cobrindo 

totalmente a boca e nariz e que estejam bem 

ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas 

laterais e não pode ser dividida com ninguém.
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➢ Atenção especial deve ser dada às casas de

repouso/lares de idosos sob responsabilidade das

equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença

na população idosa. Ações de educação podem ser

realizadas nesses locais, buscando a prevenção. Na

ocorrência de um caso, cuidado redobrado deve ser

dedicado ao paciente e aos demais moradores.

➢ Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis

devem ter seus receituários renovados pelo maior

período possível, bem como deve ser feito adequado

planejamento para que não fiquem sem

medicamentos, buscando assim evitar o trânsito

desnecessário dessas pessoas pela UBS.
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Gestantes e puérperas tem maior potencial de 

risco para desenvolvimento de SRAG por 

Síndrome Gripal decorrente do vírus da Influenza.

A. Gestantes e Puérperas 

Até onde as evidencias atuais indicam, gestantes e 

puérperas não possuem risco individual 

aumentado.

Medidas devem ser adotadas para proteção da 

criança.

Importante seguir as recomendações expressas na 

Tabela 15.
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Tabela 15. Recomendações para gestantes e puérperas com Síndromes Gripal e 

risco para COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.

GESTANTES

➢ Mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de 

dispneia deve ser valorizada na presença de síndrome gripal;

➢ Sinais de agravamento, incluindo SpO2<95%, considerar o início imediato de 

oxigenioterapia, monitorização contínua e encaminhamento hospitalar;

➢ Mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato de oseltamivir (Tamiflu), 

na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal independentemente de 

sinais de agravamento, visando à redução da morbimortalidade materna;

➢ Não protelar a realização de exame radiológico, em qualquer período gestacional, 

quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de pneumonia;

➢ Elevação da temperatura deve ser sempre controlada com antitérmico, uma vez que a 

hipertermia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o paracetamol.

Fonte: Ministério da Saúde. 113



Tabela 15. Recomendações para gestantes e puérperas com Síndromes Gripal e risco para 

COVID-19, Ministério da Saúde, 2020.

Fonte: Ministério da Saúde.

PUÉRPERAS

➢ Manter a amamentação.

➢ Manter, preferencialmente, o binômio em quartos separados.

➢ Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro.

➢ Orientar a realizar etiqueta respiratória.

➢ Orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e 

sempre antes do cuidado com o RN.

➢ Orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN.

➢ Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve seguir as orientações de 

precaução padrão e gotículas.

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

cirúrgica.
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Atentar para sinais de: confusão mental aguda, agitação, sonolência, 

prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade em 

deambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia, incontinência, maior 

propensão para desenvolver taquipneia; 

B. Pessoas com 60 anos ou mais

Possuem risco individual aumentado para a Síndrome Gripal e risco de 

complicações graves para COVID-19;

Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam 

compensados e prioritários para avaliação clínica imediata; 

Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 rpm); 
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B. Pessoas com 60 anos ou mais

Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a 

maior propensão a déficit sensorial em idosos; 

Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em 

vigência de infecções é possível a ocorrência de crises epilépticas em 

pessoas com menor reserva cerebral como idosos com atrofia cerebral 

importante; 

Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI) têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de 

saúde que podem mascarar as manifestações da infecção por COVID-19.

Qualquer mudança significativa no estado clínico em relação à linha de 

base desses idosos sem explicações imediatas podem ser causadas por 

COVID-19. 
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Orientações 
aos 

Profissionais 
da APS
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MATERIAL COMPLEMENTAR  
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Fonte: Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, 2020
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Fonte: Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, 2020 128
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