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1. QUEM SÃO OS CASOS SUSPEITOS? 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): 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 

(MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): 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 sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência.  

DEFINIÇÃO 2: 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. 

2. EM CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
PELO NOVO CORONAVÍRUS:PELO NOVO CORONAVÍRUS: 

 Priorizar o atendimento; 
 
 
 Isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de 

pessoas sem proteção) sempre que possível e em todos os níveis de 
assistência. 
 

 NOTIFICAR TODOS OS CASOS de SG , SRAG hospitalizados OU óbitos por 
SRAG, independente de hospitalização, em todo o território nacional. Devem 
ser notificados dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial. 
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3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO COMUNITÁRIA PELO NOVO CORONAVÍRUS: 

 
 Realizar lavagem frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel 

70%; 
 
 Utilizar lenço descartável para higiene nasal; 

 
 Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir; 

 
 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

 
 Higienizar as mãos após tossir ou espirrar; 

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

garrafas; 
 
 Manter os ambientes bem ventilados; 

 
 Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença. 

 

 Manter o distanciamento social. 
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Ressalta-se a necessidade do uso racional de EPI nos serviços de saúde.  

Fonte: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 31/03/2020). 

4. QUAL A FUNÇÃO DE CADA EPI? 

 

 Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de 
aerossol; Exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não 
invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação, coletas de secreções nasotraqueais e broncoscopias. 

Máscara cirúrgica 

Máscara cirúrgica 

 

 
 Profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência a 

menos de 1 metro do paciente suspeito ou confirmado. 
 

N95 ou equivalente 

 

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) 
devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos 
de sangue, secreções corporais e excreções. 

Óculos ou protetor facial 

O avental (gramatura mínima de 30g/m²) deve ser utilizado para evitar a 
contaminação da pele e roupa do profissional e o gorro está indicado para a 
proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em procedimentos que podem 
gerar aerossóis. Deve ser de material descartável e removido após o uso. 

Avental e gorro 
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5. RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 
(SARS-COV-2) EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Profissionais de 

Saúde 
que atendem 
diretamente 

pacientes com 
síndrome gripal 

 

 Higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Usar máscara cirúrgica; 

 Máscara N95/PFF2 em procedimentos que gerem aerossol (intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva ressuscitação cardiopulmonar, 

ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais) 

 Avental; 

 Luvas de procedimento 

 Gorro (para procedimentos que geram aerossóis). 

RETIRAR TODOS OS ADEREÇOS, COMO ANÉIS, PULSEIRAS, CORDÕES, BRINCOS E 
RELÓGIOS PARA ATENDER PACIENTES. 
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Fonte: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 31/03/2020). 

 

6. INSUMOS X FREQUÊNCIA 

INSUMO 

 

 

Máscara 
cirúrgica 

QUEM DEVE UTILIZAR QUANTIDADE DE USO FREQUÊNCIA 

 

 

 

Máscara N95 ou 
PFF2 

 

1 máscara 

Profissionais de saúde 
que atendem pacientes 

com suspeita de síndrome 
gripal em unidades de 
baixa complexidade 

Profissionais de saúde que 
farão procedimentos que 

gerem aerossol  

1 máscara por 
profissional 

Uso prolongado 
por até 05 vezes 
em caso de 
conservação 
adequada ( item 4. 
do tópico 7. 
Observações ) 

Substituir a 
máscara por uma 
nova limpa e seca 
assim que a antiga 
tornar- se suja ou 
úmida 

 

Avental  

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

1 unidade 1 por turno de 
atendimento. 

Trocar se danos ou 
sujidade 

 

1 par por paciente  
atendido 

1 a cada paciente 

Gorro 

Luva 

 
1 óculos por 
profissional 

Permanente 

Fazer antissepsia 
sempre após uso. 

 

Óculos 

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

Todos Álcool a 70% 

Profissionais de saúde em 
uso prolongado nos 

atendimentos (unidades 
referências para síndrome 

gripal e COVID-19) 

Descarte imediato 
após uso  

1 máscara por 
profissional 

1 unidade 

7

5. RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 

(SARS-COV-2) EM SERVIÇOS DE SAÚDE
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5. RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA 
PREVENÇÃO E CONTROLE DA DISSEMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS 
(SARS-COV-2) EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

 
Profissionais de 

Saúde 
que atendem 
diretamente 

pacientes com 
síndrome gripal 

 

 Higiene das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Usar máscara cirúrgica; 

 Máscara N95/PFF2 em procedimentos que gerem aerossol (intubação ou aspiração 

traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva ressuscitação cardiopulmonar, 

ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais) 

 Avental; 

 Luvas de procedimento 

 Gorro (para procedimentos que geram aerossóis). 

RETIRAR TODOS OS ADEREÇOS, COMO ANÉIS, PULSEIRAS, CORDÕES, BRINCOS E 
RELÓGIOS PARA ATENDER PACIENTES. 
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Fonte: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 31/03/2020). 

 

6. INSUMOS X FREQUÊNCIA 

INSUMO 

 

 

Máscara 
cirúrgica 

QUEM DEVE UTILIZAR QUANTIDADE DE USO FREQUÊNCIA 

 

 

 

Máscara N95 ou 
PFF2 

 

1 máscara 

Profissionais de saúde 
que atendem pacientes 

com suspeita de síndrome 
gripal em unidades de 
baixa complexidade 

Profissionais de saúde que 
farão procedimentos que 

gerem aerossol  

1 máscara por 
profissional 

Uso prolongado 
por até 05 vezes 
em caso de 
conservação 
adequada ( item 4. 
do tópico 7. 
Observações ) 

Substituir a 
máscara por uma 
nova limpa e seca 
assim que a antiga 
tornar- se suja ou 
úmida 

 

Avental  

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

1 unidade 1 por turno de 
atendimento. 

Trocar se danos ou 
sujidade 

 

1 par por paciente  
atendido 

1 a cada paciente 

Gorro 

Luva 

 
1 óculos por 
profissional 

Permanente 

Fazer antissepsia 
sempre após uso. 

 

Óculos 

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

Todos Álcool a 70% 

Profissionais de saúde em 
uso prolongado nos 

atendimentos (unidades 
referências para síndrome 

gripal e COVID-19) 

Descarte imediato 
após uso  

1 máscara por 
profissional 

1 unidade 
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1. A higienização dos óculos pode ser feita com água e sabão, solução com hipoclorito a 1% 
por meia hora sem enxague ou álcool líquido a 70%. Não esterilizar em autoclave; 

2. Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sala capacidade e identificados pelo símbolo de substancia 
infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar em 
recipientes de material lavável, resistente à ruptura, vazamento e tombamento, com tampa 
provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados; 

3. Na evidência de umidade, contaminação com secreções, danos ou não vedação, o EPI 
deverá ser trocado, mesmo que ainda dentro do prazo estipulado; 

4. Máscara N95 ou PFF2 não deve ser lavada e nem se deve borrifar álcool ou outros 
produtos, devendo ser guardada em embalagem de papel ou entre folhas de papel absorvente. 
Se houver outra barreira de proteção facial (face shield) o respirador N95 ou PFF2 poderá ser 
reutilizado por no máximo outras 05 vezes. Devido ao aumento da demanda causada pela 
emergência de saúde pública da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou 
equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de 
vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional 
e que sejam seguidas, minimamente, as recomendações abaixo:  

 Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se 
houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face 
shield), pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas 
expelidas pelo paciente. Importante proceder à antissepsia do protetor facial sempre 
após o uso. Esse EPI é de uso individual. 

 O serviço de saúde deve definir um Protocolo para orientar os profissionais de saúde, 
minimamente, sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da integridade, tempo 
de uso e critérios para descarte das máscaras N95/PFF2 ou equivalente. Este Protocolo 
deve ser definido pela CCIH em conjunto com as equipes das unidades assistenciais.  

 Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou 
equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. 
Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser 
imediatamente descartadas.  

 Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à 
face do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face), a máscara 
deverá ser descartada imediatamente. 

 Os profissionais de saúde devem ser orientados sobre a importância das inspeções e 
verificações da vedação da máscara à face, antes de cada uso. 

5. Nenhuma máscara deve ficar no pescoço, ou ser manipulada sem que haja lavagem das 
mãos antes e depois. Não devem ser guardadas nos bolsos das roupas ou soltas em bolsas. 
Não devem ser colocadas diretamente sobre o mobiliário; 

6. O avental descartável não pode ser manipulado pela parte de fora depois de colocado, 
deve sobrepor o jaleco de trabalho. Não deve ser lavado. Deve ser trocado a cada turno ou se 
houver contato com paciente submetido a procedimento invasivo com produção de aerossóis ou 
se houver necessidade de saída do profissional do ambiente de contato com os pacientes. 

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
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Fonte: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 31/03/2020). 

 

6. INSUMOS X FREQUÊNCIA 

INSUMO 

 

 

Máscara 
cirúrgica 

QUEM DEVE UTILIZAR QUANTIDADE DE USO FREQUÊNCIA 

 

 

 

Máscara N95 ou 
PFF2 

 

1 máscara 

Profissionais de saúde 
que atendem pacientes 

com suspeita de síndrome 
gripal em unidades de 
baixa complexidade 

Profissionais de saúde que 
farão procedimentos que 

gerem aerossol  

1 máscara por 
profissional 

Uso prolongado 
por até 05 vezes 
em caso de 
conservação 
adequada ( item 4. 
do tópico 7. 
Observações ) 

Substituir a 
máscara por uma 
nova limpa e seca 
assim que a antiga 
tornar- se suja ou 
úmida 

 

Avental  

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

1 unidade 1 por turno de 
atendimento. 

Trocar se danos ou 
sujidade 

 

1 par por paciente  
atendido 

1 a cada paciente 

Gorro 

Luva 

 
1 óculos por 
profissional 

Permanente 

Fazer antissepsia 
sempre após uso. 

 

Óculos 

Profissionais de saúde 
que farão atendimento 

aos pacientes com 
sintomas de gripe 

Todos Álcool a 70% 

Profissionais de saúde em 
uso prolongado nos 

atendimentos (unidades 
referências para síndrome 

gripal e COVID-19) 

Descarte imediato 
após uso  

1 máscara por 
profissional 

1 unidade 
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1. A higienização dos óculos pode ser feita com água e sabão, solução com hipoclorito a 1% 
por meia hora sem enxague ou álcool líquido a 70%. Não esterilizar em autoclave; 

2. Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sala capacidade e identificados pelo símbolo de substancia 
infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar em 
recipientes de material lavável, resistente à ruptura, vazamento e tombamento, com tampa 
provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados; 

3. Na evidência de umidade, contaminação com secreções, danos ou não vedação, o EPI 
deverá ser trocado, mesmo que ainda dentro do prazo estipulado; 

4. Máscara N95 ou PFF2 não deve ser lavada e nem se deve borrifar álcool ou outros 
produtos, devendo ser guardada em embalagem de papel ou entre folhas de papel absorvente. 
Se houver outra barreira de proteção facial (face shield) o respirador N95 ou PFF2 poderá ser 
reutilizado por no máximo outras 05 vezes. Devido ao aumento da demanda causada pela 
emergência de saúde pública da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou 
equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de 
vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional 
e que sejam seguidas, minimamente, as recomendações abaixo:  

 Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se 
houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face 
shield), pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas 
expelidas pelo paciente. Importante proceder à antissepsia do protetor facial sempre 
após o uso. Esse EPI é de uso individual. 

 O serviço de saúde deve definir um Protocolo para orientar os profissionais de saúde, 
minimamente, sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da integridade, tempo 
de uso e critérios para descarte das máscaras N95/PFF2 ou equivalente. Este Protocolo 
deve ser definido pela CCIH em conjunto com as equipes das unidades assistenciais.  

 Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou 
equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. 
Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser 
imediatamente descartadas.  

 Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à 
face do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face), a máscara 
deverá ser descartada imediatamente. 

 Os profissionais de saúde devem ser orientados sobre a importância das inspeções e 
verificações da vedação da máscara à face, antes de cada uso. 

5. Nenhuma máscara deve ficar no pescoço, ou ser manipulada sem que haja lavagem das 
mãos antes e depois. Não devem ser guardadas nos bolsos das roupas ou soltas em bolsas. 
Não devem ser colocadas diretamente sobre o mobiliário; 

6. O avental descartável não pode ser manipulado pela parte de fora depois de colocado, 
deve sobrepor o jaleco de trabalho. Não deve ser lavado. Deve ser trocado a cada turno ou se 
houver contato com paciente submetido a procedimento invasivo com produção de aerossóis ou 
se houver necessidade de saída do profissional do ambiente de contato com os pacientes. 

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
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7. Os gorros, a regra é a mesma dos aventais. Ressaltar sempre a observação de presença 
de secreções ou umidade evidente. Recomendação de troca imediata após procedimentos com 
aerossóis; 

8. Não há recomendação de uso de propés descartáveis na Atenção Primária e Contêiner, 
mas os sapatos devem ser fechados; 

9. Nenhum EPI deve ser compartilhado; 

10. Em procedimentos dentários de urgência, usar diques de borracha sempre que possível. 
Quando o isolamento não for possível, dá preferência a instrumentos manuais para remoção de 
cáries e uso de extratores de cálculo ao invés de aparelhos ultrassônicos para que se minimize a 
geração de aerossóis; Utilizar respiradores N95/PFF2 ou equivalentes. 

11. Usar sugadores potentes, tais como os do tipo bomba a vácuo, para que diminua a 
disseminação de aerossóis para o ambiente. O trabalho a quatro mãos deve ser estimulado para 
controle de disseminação. 

 

 

 

 
ATENÇÃO! 
 Todos os profissionais devem conhecer o protocolo dos sinais e sintomas das síndromes 
gripais; 
 Garantir que todos os profissionais conheçam o fluxo; 
 Garantir os EPIs de acordo com o fluxo; 
 Deixar os kits de EPIs prontos dentro das salas de observação para troca nas seguintes 
situações: após refeição e/ou necessidades fisiológicas. 

9

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
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1. A higienização dos óculos pode ser feita com água e sabão, solução com hipoclorito a 1% 
por meia hora sem enxague ou álcool líquido a 70%. Não esterilizar em autoclave; 

2. Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser 
substituídos quando atingirem 2/3 de sala capacidade e identificados pelo símbolo de substancia 
infectante, com rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar em 
recipientes de material lavável, resistente à ruptura, vazamento e tombamento, com tampa 
provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados; 

3. Na evidência de umidade, contaminação com secreções, danos ou não vedação, o EPI 
deverá ser trocado, mesmo que ainda dentro do prazo estipulado; 

4. Máscara N95 ou PFF2 não deve ser lavada e nem se deve borrifar álcool ou outros 
produtos, devendo ser guardada em embalagem de papel ou entre folhas de papel absorvente. 
Se houver outra barreira de proteção facial (face shield) o respirador N95 ou PFF2 poderá ser 
reutilizado por no máximo outras 05 vezes. Devido ao aumento da demanda causada pela 
emergência de saúde pública da COVID-19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou 
equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período maior ou por um número de 
vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional 
e que sejam seguidas, minimamente, as recomendações abaixo:  

 Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se 
houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face 
shield), pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas 
expelidas pelo paciente. Importante proceder à antissepsia do protetor facial sempre 
após o uso. Esse EPI é de uso individual. 

 O serviço de saúde deve definir um Protocolo para orientar os profissionais de saúde, 
minimamente, sobre o uso, retirada, acondicionamento, avaliação da integridade, tempo 
de uso e critérios para descarte das máscaras N95/PFF2 ou equivalente. Este Protocolo 
deve ser definido pela CCIH em conjunto com as equipes das unidades assistenciais.  

 Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou 
equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. 
Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser 
imediatamente descartadas.  

 Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à 
face do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face), a máscara 
deverá ser descartada imediatamente. 

 Os profissionais de saúde devem ser orientados sobre a importância das inspeções e 
verificações da vedação da máscara à face, antes de cada uso. 

5. Nenhuma máscara deve ficar no pescoço, ou ser manipulada sem que haja lavagem das 
mãos antes e depois. Não devem ser guardadas nos bolsos das roupas ou soltas em bolsas. 
Não devem ser colocadas diretamente sobre o mobiliário; 

6. O avental descartável não pode ser manipulado pela parte de fora depois de colocado, 
deve sobrepor o jaleco de trabalho. Não deve ser lavado. Deve ser trocado a cada turno ou se 
houver contato com paciente submetido a procedimento invasivo com produção de aerossóis ou 
se houver necessidade de saída do profissional do ambiente de contato com os pacientes. 

7. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
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7. Os gorros, a regra é a mesma dos aventais. Ressaltar sempre a observação de presença 
de secreções ou umidade evidente. Recomendação de troca imediata após procedimentos com 
aerossóis; 

8. Não há recomendação de uso de propés descartáveis na Atenção Primária e Contêiner, 
mas os sapatos devem ser fechados; 

9. Nenhum EPI deve ser compartilhado; 

10. Em procedimentos dentários de urgência, usar diques de borracha sempre que possível. 
Quando o isolamento não for possível, dá preferência a instrumentos manuais para remoção de 
cáries e uso de extratores de cálculo ao invés de aparelhos ultrassônicos para que se minimize a 
geração de aerossóis; Utilizar respiradores N95/PFF2 ou equivalentes. 

11. Usar sugadores potentes, tais como os do tipo bomba a vácuo, para que diminua a 
disseminação de aerossóis para o ambiente. O trabalho a quatro mãos deve ser estimulado para 
controle de disseminação. 

 

 

 

 
ATENÇÃO! 
 Todos os profissionais devem conhecer o protocolo dos sinais e sintomas das síndromes 
gripais; 
 Garantir que todos os profissionais conheçam o fluxo; 
 Garantir os EPIs de acordo com o fluxo; 
 Deixar os kits de EPIs prontos dentro das salas de observação para troca nas seguintes 
situações: após refeição e/ou necessidades fisiológicas. 
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 NÃO 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

SIM            NÃO 

  

 

 

Chegada do usuário 
na UBS/CONTÊINER 

Abordar perguntando sobre febre e 
sintomas respiratórios  

Recepção / ACS usando 
máscara cirúrgica  

Sintomas de 
Síndromes Gripais 

SIM 

8. ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (APS) – 
08 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Referência e Contêiner. 

Seguir o fluxo normal da 
Unidade. Avisar que os 
agendamentos estão 

suspensos. 

Coletar dados de identificação, 
inserir no sistema para avaliação 

inicial e conduzir o paciente à 
sala de avaliação. 

Verificar os sinais vitais: 
temperatura, pressão arterial, 

pulso e respiração. 

Avaliação pelo técnico de 
enfermagem com todos EPIs 

necessários  

Acolhimento e Estratificação de 
Risco: fazer anamnese do 

usuário sem examinar: 
questionar os sinais e sintomas 

em síndromes gripais 

Avaliação pelo enfermeiro com 
todos os EPIs necessários para 

o atendimento  

USUÁRIOS COM SINTOMAS DE 
SÍNDROME GRIPAL  Febre (>37,8) -> 
aferida ou referida + tosse ou coriza ou 

dificuldade respiratória ou dor de garganta 

SINAL DE GRAVIDADE 
 

Dispneia; Saturação O2 < 95%, 
taquipnéia; FR ≥ 30, piora da 
doença de base, hipotensão; 
Crianças: além dessas anteriores , 
observar batimento da asa de 
nariz, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência. 
 

Realizado pelo médico com 
todos os EPIs necessários 

para o atendimento  

 

Necessidade de medicação EV administrar e acompanhar 
em observação. 

Dispensação na farmácia da Unidade, quando necessário. 

Acompanhar o usuário através de visita domiciliar do ACS 
durante os dias de isolamento. 

COMORBIDADES 
 
DM, cardiopatias e pneumopatias 

descompensadas, renais crônicos 

em faz avançada ou em diálise, 

imunossuprimidos, gestantes com 

gripe, doenças cromossômicas 

geradora de fragilidade 

imunológica. (Acompanhamento 

em unidade especializada). 

 
 
 

Caso o paciente apresente 
outro sinal ou sintoma de 
descompensação orgânica 
durante a consulta médica, 
solicitar transferência através 
do SAMU para unidade 
hospitalar. 
 
 
 

CASO LEVE 
Orientar detalhadamente o isolamento; 
Notificar o caso; 
Prescrever medicação sintomática; 
Fornecer atestado; 
Prescrever Oseltamivir para os pacientes com 
comorbidades. 
 

CASO GRAVE 
 

Realizar estabilização clínica; 
Acesso venoso para medicação; 
Monitorização do quadro clínico e SPO2; 
Solicitar a transferência através do SAMU para 
unidade hospitalar. 
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7. Os gorros, a regra é a mesma dos aventais. Ressaltar sempre a observação de presença 
de secreções ou umidade evidente. Recomendação de troca imediata após procedimentos com 
aerossóis; 

8. Não há recomendação de uso de propés descartáveis na Atenção Primária e Contêiner, 
mas os sapatos devem ser fechados; 

9. Nenhum EPI deve ser compartilhado; 

10. Em procedimentos dentários de urgência, usar diques de borracha sempre que possível. 
Quando o isolamento não for possível, dá preferência a instrumentos manuais para remoção de 
cáries e uso de extratores de cálculo ao invés de aparelhos ultrassônicos para que se minimize a 
geração de aerossóis; Utilizar respiradores N95/PFF2 ou equivalentes. 

11. Usar sugadores potentes, tais como os do tipo bomba a vácuo, para que diminua a 
disseminação de aerossóis para o ambiente. O trabalho a quatro mãos deve ser estimulado para 
controle de disseminação. 

 

 

 

 
ATENÇÃO! 
 Todos os profissionais devem conhecer o protocolo dos sinais e sintomas das síndromes 
gripais; 
 Garantir que todos os profissionais conheçam o fluxo; 
 Garantir os EPIs de acordo com o fluxo; 
 Deixar os kits de EPIs prontos dentro das salas de observação para troca nas seguintes 
situações: após refeição e/ou necessidades fisiológicas. 
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SIM            NÃO 

  

 

 

Chegada do usuário 
na UBS/CONTÊINER 

Abordar perguntando sobre febre e 
sintomas respiratórios  

Recepção / ACS usando 
máscara cirúrgica  

Sintomas de 
Síndromes Gripais 

SIM 

8. ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (APS) – 
08 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Referência e Contêiner. 

Seguir o fluxo normal da 
Unidade. Avisar que os 
agendamentos estão 

suspensos. 

Coletar dados de identificação, 
inserir no sistema para avaliação 

inicial e conduzir o paciente à 
sala de avaliação. 

Verificar os sinais vitais: 
temperatura, pressão arterial, 

pulso e respiração. 

Avaliação pelo técnico de 
enfermagem com todos EPIs 

necessários  

Acolhimento e Estratificação de 
Risco: fazer anamnese do 

usuário sem examinar: 
questionar os sinais e sintomas 

em síndromes gripais 

Avaliação pelo enfermeiro com 
todos os EPIs necessários para 

o atendimento  

USUÁRIOS COM SINTOMAS DE 
SÍNDROME GRIPAL  Febre (>37,8) -> 
aferida ou referida + tosse ou coriza ou 

dificuldade respiratória ou dor de garganta 

SINAL DE GRAVIDADE 
 

Dispneia; Saturação O2 < 95%, 
taquipnéia; FR ≥ 30, piora da 
doença de base, hipotensão; 
Crianças: além dessas anteriores , 
observar batimento da asa de 
nariz, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência. 
 

Realizado pelo médico com 
todos os EPIs necessários 

para o atendimento  

 

Necessidade de medicação EV administrar e acompanhar 
em observação. 

Dispensação na farmácia da Unidade, quando necessário. 

Acompanhar o usuário através de visita domiciliar do ACS 
durante os dias de isolamento. 

COMORBIDADES 
 
DM, cardiopatias e pneumopatias 

descompensadas, renais crônicos 

em faz avançada ou em diálise, 

imunossuprimidos, gestantes com 

gripe, doenças cromossômicas 

geradora de fragilidade 

imunológica. (Acompanhamento 

em unidade especializada). 

 
 
 

Caso o paciente apresente 
outro sinal ou sintoma de 
descompensação orgânica 
durante a consulta médica, 
solicitar transferência através 
do SAMU para unidade 
hospitalar. 
 
 
 

CASO LEVE 
Orientar detalhadamente o isolamento; 
Notificar o caso; 
Prescrever medicação sintomática; 
Fornecer atestado; 
Prescrever Oseltamivir para os pacientes com 
comorbidades. 
 

CASO GRAVE 
 

Realizar estabilização clínica; 
Acesso venoso para medicação; 
Monitorização do quadro clínico e SPO2; 
Solicitar a transferência através do SAMU para 
unidade hospitalar. 
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9. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE E 
REFERÊNCIA PARA SÍNDROME GRIPAL E COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Referência da Atenção Primária / Contêiner 

Regulação via NIR para unidade intermediária  

Internamento em unidade intermediária / Coorte para monitoramento e atendimento 
especializado / estabilização 

Boa evolução com estabilização clínica Evolução para Intubação Orotraqueal 

Alta hospitalar ou retorno para internamento 
de baixa complexidade 

Regulação para UTI especializada em 
COVID19 via SIGAL 

8. ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (APS) -
08 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Referência e Contêiner
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9. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE E 
REFERÊNCIA PARA SÍNDROME GRIPAL E COVID-19  
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10. INFORMAÇÕES IMPORTANTES UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXIDADE E 
REFERÊNCIA PARA SÍNDROME GRIPAL E COVID-19  

  

 

1. Sempre antes de se paramentar, higienizar as mãos para não 

contaminar precocemente os EPIs, além de observá-los para 

certificação de estarem íntegros. 

2. Higienizar as mãos após retirada dos EPIs. 

3. EPIs úmidos, com sujidade e danificados, devem ser imediatamente 

trocados. 

4. EPIs de uso prolongado ou reutilizáveis (à exemplo das N95) devem ser 

guardados de forma a evitar contaminações. 

5. Sempre observar a conduta e EPIs do colega próximo, visando orientá-lo 

quanto a possível necessidade de troca do EPI e evitar possíveis 

contaminações. 
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ANEXO I – TIPOS RECOMENDADOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL NO CONTEXTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TIPO DE 
AMBIENTE, PESSOA ALVO E TIPO DE ATIVIDADE. 

 

TIPO PESSOAL ALVO TIPO DE ATIVIDADE TIPO DE EPI 

UBS e unidades de 
média complexidade 

e referência para 
síndrome gripal e 

COVID-19 

Profissionais de saúde 

Cuidado direto com o 
paciente sintomático 

respiratório 

Máscara cirúrgica 
Avental descartável 
Luvas 
Óculos ou protetor 
facial 
Gorro 

 

Procedimentos de 
média complexidade –
contato com aerossóis 

 

Máscara N95 ou PFF2 
Capote 
Luvas  
Óculos ou protetor 
facial 
Gorro  

Profissionais de higiene 
e limpeza 

Higienização da sala 
de atendimento 

referenciado para 
síndrome gripal e 

unidades para COVID-
19 

Máscara N95 ou PFF2 
Capote 
Luvas de trabalho 
pesado 
Óculos ou protetor 
facial 
Botas ou sapatos de 
trabalho fechados 

Áreas Administrativas Todos os funcionários Tarefas administrativas 
e vigilantes 

Máscara cirúrgica 
 

Laboratório e técnico 
de coleta Profissionais de saúde Manipulação das 

amostras 

Máscara N95 ou PFF2 
Capote 
Luvas  
Óculos ou protetor 
facial 
Gorro 

UBS ACS 
Auxiliando as equipes 
na identificação dos 

casos suspeitos 

Máscara cirúrgica 
 

Fonte: NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 (atualizada em 31/03/2020). 
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ANEXO II – PARAMENTAÇÃO DE GOTÍCULAS: para procedimentos NÃO 
geradores de aerossóis. Entrar onde o paciente se encontra evitando tocar nas 
superfícies e realizar o procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Higienizar as mãos 2 Colocar o avental 

3 Colocar a máscara 
cirúrgica 

 

4 Colocar o gorro 

5 Colocar o protetor facial ou óculos de proteção 

6 Colocar as luvas 
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ANEXO III – PARAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS GERADORES DE 
AEROSSÓIS: exemplo intubação, nebulização, ventilação não invasiva, 
aspiração e coleta de Swab de nasofaringe. Entrar onde o paciente se encontra 
sem tocar na maceta e realizar o procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 1 Higienizar as mãos 2 Colocar o avental 

3 Colocar a máscara N95/PFF2 

 

4 Colocar o gorro 

5 Colocar o protetor facial ou óculos de proteção 

6 Colocar as luvas 
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ANEXO IV. 

 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020
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ANEXO V – DESPARAMENTAÇÃO DE GOTÍCULAS: para procedimento 
NÃO geradores de aerossóis. Entrar onde o paciente se encontra sem tocar 
na maceta e realizar o procedimento. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Retirar o avental  

2 Higienizar as mãos 

5 Higienizar as mãos 

 

Saindo do local que paciente se encontra 

6 
Retirar o protetor facial ou 
óculos de proteção 

 

7 Retirar o gorro 

 

8 Higienizar as mãos 

 

9 Retirar a máscara cirúrgica 

 

10 Higienizar as mãos 

 

3 

4 Higienizar as mãos 

Retirar luvas  
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ANEXO VI – RELAÇÃO TEMPORÁRIA DAS USF DE REFERÊNCIA ONDE 
SERÃO DISPENSADOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, SOMENTE 
ENQUANTO DURAR A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. 

 

USF DE REFERÊNCIA USF VINCULADAS USF DE REFERÊNCIA USF VINCULADAS 

USF Augusto César Leite 

USF Antônio Alves  
USF Augusto Franco  
USF João Bezerra  
USF Niceu Dantas  
USF Santa Terezinha (Robalo)  
USF Dr. Roberto Paixão  
USF Osvaldo Leite  
USF Elizabeth Pita  
USF Prof. Celso Daniel 

USF Dona Sinhazinha 

USF Ávila Nabuco  
USF Hugo Gurgel  
USF Ministro Costa Cavalcante  
USF Humberto Mourão 
USF Geraldo Magela 

USF Dr. Marx de Carvalho 
USF Fernando Sampaio  
USF Manoel de Souza Pereira  
USF Madre Tereza de Calcutá  
USF Irmã Caridade 

USF Oswaldo de Souza 

USF Amélia Leite  
USF Maria do Céu  
USF Edézio Vieira de Melo  
USF Joaldo Barbosa  
USF Adel Nunes 

USF Francisco Fonseca 

USF Eunice Barbosa  
USF Porto Dantas  
USF Carlos Fernandes de Melo  
USF José Augusto Barreto  
USF José Quintiliano da F. Sobral  
USF Dona Jovem USF Cândida Alves 

USF Anália Pina 

USF João Cardoso  
USF João Oliveira Sobral  
USF Walter Cardoso  
USF José Machado de Souza  
USF Renato Mazze Lucas  
USF Dr. José Callumby Filho  
USF Lauro Dantas  
USF Onésimo Pinto  
USF Carlos Hardman 

Fonte: REAFI/SMS/PMA. 
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