Cocalzinho de Goiás

Secretaria Municipal de Saúde
Núcleo de Vigilância Epidemiológica

PLANO DE CONTINGÊNCIA AMPLIADO DO MUNICÍPIO DE COCALZINHO DE
GOIÁS PARA INFECÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

1-INTRODUÇÃO
Os coronavírus humanos(Covh) são responsáveis por ocasionar doenças respiratórias e entéricas,
sendo associadas às infecções agudas e graves do trato respiratório. As infecções respiratórias
agudas (IRA) são causas importantes de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Manifestações
clínicas graves associadas a doenças do trato respiratório inferior são frequentemente observadas
em indivíduos com fatores de risco como: cardiopatia, pneumopatia e outras condições crônicas
como diabetes, obesidade e asma.
Entre os vírus rotineiramente associados a IRA, os coronavírus humanos (Covh) têm se destacado
como agentes etiológicos emergentes, quer seja os tipos já conhecidos bem como os recentemente
descobertos agentes da síndrome respiratória aguda grave (SARS).
2-JUSTIFICATIVA:
Diante do quadro epidemiológico em nível mundial a adoção de medidas de prevenção e para obter
melhores resultados nos fluxos de atendimento da população.
3-OBJETIVOS:
Definir o papel de cada profissional dentro das Unidades de atendimento desde a identificação do
paciente com Síndrome gripal até o final do fluxo de atendimento;
Agilizar o atendimento do paciente suspeito desde sintomas leves podendo intervir precocemente
em pacientes com sintomas graves da doença;
Disponibilizar instrumentos de orientação clínica no manejo clínico da Covid-19 na transmissão
comunitária da doença.
4-PLANO DE AÇÃO PARA MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS
As medidas não farmacológicas visam reduzir a transmissibilidade do vírus na comunidade e
portanto retardar a progressão da epidemia. Essas medidas estão sendo adotadas de acordo com o
quadro epidemiológico do município seguindo as seguintes orientações do Ministério da Saúde.

Recomendações de medidas à serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do
novo coronavírus (COVID-19) em serviço de saúde (OMS, 28/01/2020). (Fonte: GVIMS/GGTES).
CASOS CONFIRMADOS OU SUSPEITOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
E ACOMPANHANTES
Usar máscara cirúrgica;
Higiene das mãos frequente com água e
sabonete líquido ou preparação alcóolica.
Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção Gorro;
nasal);
Higiene das mãos frequente com água e Luvas de procedimento;
sabonete líquido ou preparação alcóolica.
Óculos de proteção ou protetor facial;
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Máscara cirúrgica; avental descartável;
Atenção: os profissionais deverão utilizar
máscaras N95, FFP2, ao realizar procedimentos
geradores de aerossóis: ex: intubação ou
aspiração traqueal, ventilação não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, coletas de
amostras nasotraqueais e broncoscopias.
5-OUTRAS MEDIDAS ADOTADAS:
Recomendação de pessoas e profissionais com mais de 60 anos e gestantes ficarem em isolamento
social e vacinar-se contra Influenza;
Fechamento de estabelecimentos que não são considerados de consumo essencial;
Restrição dos estabelecimentos considerados de consumo essencial com adoção de medidas
protetivas incentivando na oferta de produtos para desinfecção e higienização das mãos e objetos;
Eventos e atividades em locais fechados com aglomeração de pessoas - governamentais, esportivos,
artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros: os organizadores ou
responsáveis estão sendo orientados em cancelar ou adiar, se houver tempo hábil. Não sendo
possível, recomenda-se que o evento ocorra sem público;
Instituições de ensino: cancelamento das atividades por 14 dias podendo ser prorrogado por tempo
indeterminado, utilizando ferramenta de ensino à distância para não haver prejuízo no ensino e
aprendizado;
Isolamento de sintomático gripal: domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos por até 14 dias.

Comunicação: realização Campanhas de mídia para sensibilização da população sobre etiqueta
respiratória e auto isolamento na presença de sintomas;

Medicamentos de uso contínuo: prescrição com validade e dispensação ampliada no período do outonoinverno, para reduzir o trânsito desnecessário nas unidades de saúde e farmácias.

Equipamento de Proteção Individual: recomendações de uso de EPI para doentes, contatos
domiciliares e profissionais de saúde;
Contato próximo: realização do monitoramento dos contatos próximos e domiciliares;
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6-CURSO CLÍNICO
Em média, o período de incubação é estimado em de 5 a 6 dias, podendo variar de 0 a 14 dias.
O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sinais e sintomas:
•
•
•
•
•

Febre (>=37,8ºC);
Tosse;
Dispneia;
Mialgia e fadiga;
Sintomas respiratórios superiores; e
• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).
A ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identificação precoce e
encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a coordenação do cuidado destes
últimos.

7-IDENTIFICAÇÃO DE CASOS
7.1-SÍNDROME GRIPAL
Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor
de garganta ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico específico.
7.2-SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG
Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e que apresente
os seguintes sinais de gravidade:
• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente.
• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo

com a idade.
• Piora nas condições clínicas de doença de base.
• Hipotensão.

OBSERVAÇÕES:
Na UBS como porta de entrada resolutiva terão prioridade no atendimento: pessoas acima de 60
anos, pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas até 45 dias
após o parto.
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Atenção aos sinais de alarme: Síndrome gripal que apresente saturação menor que 95%,
taquipnéia, hipotensão, alteração do estado mental, entre outros.
8-FLUXOGRAMA DO CORONAVÍRUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Identificação do paciente com Síndrome gripal por
profissional
(recepcionista/ACS/
Tec.
Enfermagem
/Enfermeiro), leva-lo ao isolamento previamente preparado.

Precauções gotículas e contato:
Paciente: máscara cirúrgica
Profissionais: EPIs específicos (máscara N95
ou cirúrgica, luvas de procedimento, avental,
óculos de proteção).

Casos graves: estabilização e
encaminhamento à Unidade de
referência (Hospital Municipal Jair
Paiva) via contato telefônico com
transporte adequado.

Preencher a ficha de notificação
coronavirus na unidade do atendimento
pelo link: https://notifica.saude.gov.br/
Preencher ficha de notificação para
SRAG própria.
Considerar possiblidade de coleta de
swab ou teste rápido.
Se coleta cadastrar amostra no
LACEN/GAL (gerenciador de ambiente
laboratorial)

Casos leves: manter em isolamento
domiciliar e manejo clínico terapêutico

Preencher a ficha de notificação
coronavirus na unidade do atendimento
pelo link: https://notifica.saude.gov.br/
Acionar imediatamente a Vigilância
epidemiológica do município Tel: 33391818;

Orientar quanto ao isolamento domiciliar,
preenchimento de termo de declaração e
atestado médico de até 14 dias.

Monitoramento da UBS por telefone a
cada 48 horas até o fim do período de
isolamento domiciliar.

Reavaliação do paciente após
isolamento para receber alta.

Comunicar a Regional de
saúde Pirineus via contato
telefônicoe/ou e-mail.

Aguardar vaga em hospital
de referência (HDT/Hosp. de
campanha)
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Normativa de acompanhamento do paciente em isolamento domiciliar via telefone, Ministério da
saúde;2020.
1. Anotar em formulário de investigação de casos, o número de contato do paciente e de algum

acompanhante (de preferência o cuidador que ficará responsável pelo paciente), durante a
primeira avaliação na USF;
2. Ligação deve ser realizada por profissional de saúde da ESF a cada 48 horas para

acompanhamento da evolução do quadro clínico;
3. Anotar as queixas e avaliar necessidade de reavaliação médica.

9-Medidas de isolamento domiciliar e cuidados domésticos para todos pacientes com
diagnóstico de Síndrome Gripal, Ministério da Saúde, 2020.
9.1-CUIDADOS COM O PACIENTE EM ISOLAMENTO;
Permanecer em quarto isolado e bem ventilado;
• Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único, manter pelo menos 1 metro de
distância do paciente. Dormir em cama separada (exceção: mães que estão amamentando devem
continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de higiene, como a lavagem constante
de mãos);
•

•

Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa com compartilhamento (como
cozinha, banheiro etc.) devem estar bem ventilados;

•

Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo,
realizar medidas de higiene respiratória com mais frequência;

Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente deve usar obrigatoriamente
máscara;
• Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool em gel, especialmente antes de
comer ou cozinhar e após ir ao banheiro;
•

Sem visitas ao doente;
O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência. Caso necessário, sair com máscara e
evitar multidões, preferindo transportes individuais ou a pé, sempre que possível.

•

9.2-PRECAUÇÕES DO CUIDADOR;
•
•

O cuidador deve utilizar uma máscara (descartável) quando estiver perto do paciente.
Deve ser realizada higiene das mãos toda vez que elas parecerem sujas, antes/depois do
contato com o paciente, antes/ depois de ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar e comer
ou toda vez que julgar necessário. Pode ser utilizado álcool em gel quando as mãos estiverem
secas e água e sabão quando as mãos parecerem oleosas ou sujas;

•

Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, dar preferência ao papel-toalha.
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10- AÇÕES DESENVOLVIDAS NO MUNICÍPIO
A-Compra e distribuição de insumos, equipamentos de proteção individual.
Aquisição e confecção de 5.000 máscaras e aventais.
B- Oficina Coronavírus compartilhada com os profissionais da saúde
C- Capacitação das Equipes da Atenção Básica de Saúde realizada pelo NASF:
Técnicas de Yoga com o objetivo de preparar a mente através de exercícios fisioterápicos e
respiratórios que promovem saúde física e emocional;
·
Exercício de coerência cardíaca a fim de contribuir para a saúde emocional no controle da
ansiedade e estresse, aumentando assim a concentração e maior clareza nas decisões;
·
Oficinas que reforçam a importância da execução correta da higienização das mãos, do uso
racional de EPI’s e higienização do ambiente;
·
Definição do papel dos serviços da ESF no manejo e controle da infecção COVID-19 de
acordo com os protocolos emitidos pelo Ministério da Saúde e suas atualizações.
11- SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
O município de Cocalzinho de Goiás dispõe:
➢ 7 equipes de saúde de atenção primária, sendo 3 em Cocalzinho, 1 no distrito de Edilândia
e 3 no distrito de Girassol abrangendo zona urbana e rural de todo Município.
➢ Uma Unidade hospitalar com 20 leitos para internação sendo dois para isolamento, porém
está em período de reforma para ampliação da mesma. Sendo inapropriada para manter um
número maior de pacientes já que a Unidade também não dispõe de respirador mecânico.
➢ Núcleo de vigilância em saúde em funcionamento na Secretaria de saúde de Cocalzinho.
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Nº
SIVEP Gripe
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA GRIPE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL - CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADO
CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG-HOSPITALIZADO):
Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia
ou saturação de O2 < 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação.

Data do preenchimento da ficha de notificação:
Data de 1ºs sintomas da SRAG:
2
____|____|_______
____|____|_______
3 UF:
4 Município:
Código (IBGE):
__|__
_____________________________________________
__|__|__|__|__|__
5 Unidade de Saúde:
Código (CNES):
_________________________________________________________
__|__|__|__|__|__|__
6 CPF do cidadão: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__
1

7
9
12
13
14

Nome: ______________________________________________
Data de nascimento:
10 (ou) Idade: __|__|__
____|____|_______
1-Dia 2-Mês 3-Ano |__|

4-Superior

Sexo: |__| 1- Masc. 2- Fem.
Gestante: |__|

1-1 º Trimestre 2-2º Trimestre
4- Trimestre
6- Idade Gestacional Ignorada
Não se aplica 9-Ignorado

Raça/Cor: |__| 1-Branca 2-Preta 3-Amarela 4-Parda 5-Indígena 9-Ignorado
Se indígena, qual etnia? _________________________________
Escolaridade: |__| 0-Sem escolaridade/Analfa beto 1-Fundamental 1º ciclo (1ª a 5ª série)
3-Médio (1º ao 3º ano)

15
16
17

8
11

5-Não se aplica

9- Ign

3-3º
5-Não

2- Fundamental 2º ciclo (6ª a 9ª série)
9-Ignorado

24

Nome da mãe: ________________________________________________________________
CEP: __|__|__|__|__ - __|__|__
18
UF: __|__
Município: ___ __________________________ Código (IBGE): __|__|__|__|__|__
Bairro:
20 Logradouro (Rua, Avenida, etc.):
21 Nº:
____
___________________________
________________________________________
Complemento (apto, casa, etc...):
23 (DDD) Telefone:
______________________________________________
__|__ - __|__|__|__|__|__|__|__|_
Zona: |__|1-Urbana 2-Rural 3-Periurbana 9-Ignorado
25 País: (se residente fora do Brasil) _____________________________

26
27
29
31
32
33

Paciente tem histórico de viagem internacional até 14 dias antes do início dos sintomas?|_|1-Sim 2-Não 9-Ign
Se sim: Qual país? _____________________
28 Em qual local? _____________________________
Data da viagem: ___|___|____
30 Data do retorno: ___|___|____
É caso proveniente de surto de SG que evoluiu para SRAG? |__|
1-Sim 2-Não 9-Ignorado
Trata-se de caso nosocomial (infecção adquirida no hospital)? |__| 1-Sim 2-Não 9-ignorado
Paciente trabalha ou tem contato direto com aves ou suínos? |__| 1-Sim 2-Não 9-ignorado

19
22
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34

Sinais e Sintomas:

1-Sim 2-Não 9-ignorado

|__| Febre
|__| Tosse
|__| Dor de Garganta
|__| Saturação O2< 95%
|__| Diarreia |__| Vômito

35

Possui fatores de risco/comorbidades? |__|
Se qual(is)? (Marcar X)
|__
|__
|__
|__
|__

36

| Puérpera (até 45 dias do parto)
| Síndrome de Down
| Diabetes mellitus
| Imunodeficiência/Imunodepressão
| Outros ______________________

1-Sim

|__| Dispneia
|__| Desconforto Respiratório
|__| Outros__________________________________
2-Não

9-Ignorado

|__| Doença Cardiovascular Crônica
|__| Doença Hepática Crônica
|__| Doença Neurológica Crônica
|__| Doença Renal Crônica

sim,

|__| Doença Hematológica Crônica
|__| Asma
|__| Outra Pneumopatia Crônica
|__| Obesidade, IMC |_____|

Recebeu vacina contra Gripe na última campanha?
|__|

37

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Se < 6 meses: a mãe recebeu a vacina?
a mãe amamenta a criança? |__| 1-Sim

|__|

1-Sim

2-Não

9-Ignorado

Data da vacinação:
____|____|________

Se sim, data: ____|____|_______

2-Não 9-Ignorado

Se >= 6 meses e <= 8 anos:
Data da dose única 1/1: ____|____|______ (dose única para crianças vacinadas em campanhas de anos anteriores)
Data da 1ª dose: ____|____|______ (1ª dose para crianças vacinadas pela primeira vez)
Data da 2ª dose: ____|____|______ (2ª dose para crianças vacinadas pela primeira vez)

38

Usou antiviral para gripe? |__|
1-Sim 2-Não 9-Ignorado

41

39 Qual antiviral? |__|
1-Os
3-O

40 Data início do tratament

eltamivir 2-Zanamivir
utro, especifique:______________________

____|____|_______

Houve internação? |__|

42 Data da internação por SRAG:
43 UF de internação:
____|____|_______
__|__
Município de internação:
Código (IBGE):
___________________________________________
__|__|__|__|__|__
Unidade de Saúde de internação:
Código (CNES):
___________________________________________
__|__|__|__|__|__|__
Internado em UTI? |__|
47 Data da entrada na UTI:
48 Data da saída da UTI:
1-Sim 2-Não 9-Ignorado
____|____|_______
____|____|_______
Uso de suporte ventilatório: 50 Raio X de Tórax: |__|
51 Data do Raio X:
1-Normal
2-Inflitrado
intersticial
3-Consolidação
|__|
4-Misto 5-Outro:________________________
____|____|______
1-Sim, invasivo
2-Sim, não invasivo

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

44
45
46
49

3-Não

52

6-Não realizado

9-Ignorado

Coletou amostra? |__|

53

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

55
56
1-Po
5-Ag

Data da coleta:
____|____|_______

9-Ignorado

54 Tipo de amostra: |__|
1-Secreção de Naso-orofaringe 2-Lavado Broco-alveolar
3-Tecido post-mortem 4-Outra, qual? _______________________
9-Ignorado

Nº Requisição do GAL: ______________________________________________________
Resultado da IF/outro método que não seja
57 Data do resultado da IF/outro método que não
seja Biologia Molecular:
Biologia Molecular: |__|
sitivo 2-Negativo
uardando resultado

3-Inconclusivo
9-Ignorado

4-Não realizado

____|____|_______
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58
Pos

Agente Etiológico – IF/outro método que não s eja Biologia Molecular:
itivo para Influenza?
|__| 1-Sim 2-Não 9-Ignorad o Se sim, qual influenza? |__|

Pos

B

Se
o

utros vírus respiratórios qual(is)?

|__|
|__|

59
60

itivo para outros vírus? |__|

Infl

(marcar X)
Vírus Sincicial Respiratório
|__| Parainfluenza 1
|__| Par ainfluenza 2
Outro vírus respiratório, especifique: __________________________________

Pos

|__| Parainfluenza 3

|__| Adenovírus

Laboratório que realizou IF/outro método que não seja Biologia Molecular:
Código (CNES):
_______________________________________ ____ ___
__|__|__|__|__|__|__
Resultado da RT-PCR/outro método por
Data do resultado RT-PCR/outro método por
61
Biologia Molecular: |__|
Biologia Molecular:
4-Não

____|____|_______
Agente Etiológico – RT-PCR/outro método por Biologia Molecular:
itivo para Influenza?
|__| 1-Sim 2-Não 9-Ignorado
Se sim, qual influenza? |__|

1- Influenza A

2-

Influenza B

uenza A, qual subtipo? |__|
Infl

2- Influenza

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

1-Detectável 2-Não Detectável 3-Inconclusivo
realizado 5-Aguardando resultado 9-Ignorado

62
Pos

1- Influenza A

1-Influenza A(H1N1)pdm09
2-Influenza A/H3N2
3-Influenza A não subtipado
4-Influenza A não subtipável 5-Inconclusivo
6-Outro, especifique: _____________________

uenza B, qual linhagem? |__|
__________________ itivo

1-Victoria

2-Yamagatha

para outros vírus? |__|

3-Não realizado

4-Inconclusivo

5-Outro, especifique:

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

Se
|__|
|__|
|__|

outros vírus respiratórios, qual(is)?

(marcar X)
Vírus Sincicial Respiratório
|__| Parainfluenza 1
|__| Parainfluenza 2
Adenovírus
|__| Metapneumovírus |__| Bocavírus
Outro vírus respiratório, especifique: _______________________________

63

Laboratório que realizou RT-PCR/outro método por Biologia Molecular:
______________________________________________

64

Classificação final do caso: |__|

66

Evolução do Caso: |__|
1-Cura

2-Óbito

9-Ignorado

|__| Parainfluenza 4

Código (CNES):
__|__|__|__|__|__|__

65 Critério de Encerramento: |__|

1-SRAG por influenza
2-SRAG por outro vírus respiratório
3-SRAG por outro agente etiológico, qual ________________________________
4-SRAG não especificado

69

|__| Parainfluenza 3
|__| Rinovírus

67

Data da alta ou óbito:
____|____|_______

1-Laboratorial
2-Vínculo-Epidemiológico
3-Clínico

68 Data do Encerramento:
____|____|_______

OBSERVAÇÕES:

70 Profissional de Saúde Responsável: 71 Registro Conselho/Matrícula:
_______________________________________________
__|__|__|__|__|__|__
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ANEXO 2

TERMO DE DECLARAÇÃO:

Eu, --------------------------------------------------------- RG Nº -----------------------------CPF Nº---------------------------------, residente e domiciliado na ------------------------------------------------- Bairro, na cidade de -------------------------------------------,
declaro que fui devidamente informado pelo médico Dr(a) ---------------------------------------------- sobre a necessidade de isolamento a que devo ser submetido, bem
como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos trabalhadores domésticos
que exercem atividades no âmbito residencial, com data de início---------------------,
previsão de término----------------------, local de cumprimento da medida------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de
isolamento domiciliar:
1---------------------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------------------3---------------------------------------------------------------------4----------------------------------------------------------------------

Assinatura da pessoa sintomática:
Data:
Hora:
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ANEXO 3

ATESTADO MÉDICO

De acordo com a portaria nº 356 de 11 de março de 2020, que declara em todo
território nacional o estado de transmissão do Coronavírus, CID10: Z20.9 (contato
com e exposição à Doença Transmissível não Especificada) como medida protetiva o
isolamento domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam
no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticas por prazo de no máximo 14
dias, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão do fato.

Autorizo a divulgação de CID e diagnóstico neste atestado
Do dia----------- até o dia----------. No total de ----------- dias.
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ANEXO 4
FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE
TELEATENDIMENTO DE PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL

TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM
Nome do paciente:_______________________________________________
Data de Nascimento:________________ Idade:_________ Sexo:_______________
Tel/cel: ( ) ____________________
Endereço: __________________________________________________________
CPF:__________________________________________
Cartão SUS:__________________________
Apresenta ou apresentou febre nos últimos 2 dias? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta ou desconforto respiratório)?
( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta outros sinais e sintomas relevantes:
( ) SIM ( ) NÃO Se sim, descreva: _____________________________________
CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL? ( ) SIM ( ) NÃO
MÉDICO(A)
Avaliar comorbidades que indicam encaminhamento para centro de referência.
ACOMPANHAMENTO NA UBS? ( ) SIM ( ) NÃO
Realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para
pessoas com condições de risco para complicações etc.) e dar orientações de isolamento domiciliar.
Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar para paciente (CID 10:
J11 - Síndrome Gripal) e seus contatos da casa (CID 10: Z20.9 - Contato com exposição a doença
transmissível especificada).
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Receitas/atestados entregues do caso do paciente? ( ) SIM ( ) NÃO
ENFERMEIRO(A)
Reavaliação por telefone a cada 48hs.
Data:___________________________________
Apresenta piora clínica ou febre persistente desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Apresenta sinais de gravidade desde a última avaliação? ( ) SIM ( ) NÃO
Conduta: ( ) Seguimento ( ) Reavaliação presencial ( ) Encaminhamento para emergência
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