
PRIMEIROS 

PASSOS

• Certifique-se que o fluxo de atendimento da sua unidade está ocorrendo de forma satisfatória
• Certifique-se que cada profissional tem seu EPI e usa de forma correta. Caso necessário promova espaços de educação continuada em sua unidade
• Organize a semana padrão de cada profissional de sua equipe. Isso facilita o processo de trabalho e define a importância do cuidado de cada um 

dentro da unidade
• Esse algoritmo é exclusivo para atendimentos de suspeitos de COVID-19. Lembre do cuidado com os outros usuários cadastrados. Organize um 

espaço para sua equipe se dedicar para usuários mais vulneráveis, com comorbidades que não podem aguardar e gestantes
• Lembrem e reforcem a importância da equipe estar presente no território. Orientem sobre o uso dos EPIs nessas atividades.
• Reforcem medidas comunitárias para evitar o aumento do número de casos no nosso município
• Usem as ferramentas do médico de família e comunidade para potencializar o cuidado de seus usuários.
• Não esqueçam de notificar todos os casos suspeitos em ficha própria fornecida pela equipe de vigilância
• Não deixem de registrar o atendimento no PEC-Esus

ABORDAGEM DO MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 

AO COVID -19  - versão 1 - abril de 2020

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Visitas Domiciliares Atendimento na unidade de saúde

Suspeitos de 
COVID

Não suspeitos Suspeitos de 
COVID

Procedimentos 
com geração 
de aerossol*

Não suspeitos

Máscara 
cirúrgica, 
Avental, Luvas e 
Proteção ocular

EPI de acordo 
com o padrão de 
precauções da 
condição do 
usuário 

Máscara 
cirúrgica, 
Avental, Luvas e 
Proteção ocular

Máscara N95 ou 
FFP2, Avental, 
Luvas, proteção 
ocular e gorro

EPI de acordo 
com o padrão de 
precauções da 
condição do 
usuário 

Fonte: Adaptado da OMS
*procedimentos com possibilidade de geração de aerossol: intubação ou aspiração traqueal,  ventilação não invasiva, 
traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar,  ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, 
broncoscopia, uso de sugador ou broca ou de seringa tríplice e coleta de amostras nasotraqueais

SALA DE ISOLAMENTO/COVID

• Sala com janelas abertas e, se possível, com abertura para a área externa evitando que o usuário circule pela unidade. Ar 
condicionado desligado

• Realizar assepsia com álcool líquido 70% dos instrumentais que serão utilizados para o exame físico  e óculos a cada 
atendimento

• Realizar desinfecção a cada turno de atendimento
• Retire todos os adornos
• Higienizar as mãos conforme técnica asséptica antes e após todo atendimento
• Utilizar os EPIs de forma correta e adequados para o procedimento

Insumos básicos: 
• Álcool 70%;     Sabão 

líquido;
• Papel toalha;
• Saco plástico 

infectante;
• Lixeira com tampa e 

pedal

Equipamentos:
• Maleta de emergência com check list dos materiais
• EPI: Máscara cirúrgica, Capote, Luvas, Máscara N95 e óculos 

individuais
• Estetoscópio, Esfigmomanômetro, Oximetro, Termômetro e 

Abaixador de língua
• Caneta, impressos e carimbo

Recipientes para 
resíduos: 

• caixa para 
perfurocortantes;

• lixeiras com pedal, 
para os diferentes 
tipos de resíduos.

DEFINIÇÃO DE 

SUSPEITOS

- Síndrome Gripal confirmada: 
Febre E Tosse OU dor de garganta 
OU dificuldade respiratória  
- Podem estar presentes:  Mialgia 
e fadiga, Anosmia e Sintomas 
gastrointestinais como diarreia 
(mais raros).

DIAGNÓSTICO

- Padrão ouro:  RT-PCR em tempo real. Deve ser coletado em 
todos os profissionais de saúde suspeitos e em casos graves. A 
coleta em casos leves deve ser avaliada individualmente
- Os testes rápidos sorológicos, neste momento, estão sendo 
realizados para profissionais de saúde suspeitos e devem ser 
coletados após o oitavo dia de sintomas
- As alterações em exames complementares mais comuns são 
infiltrados bilaterais nos exames de imagem de tórax, linfopenia 
no hemograma e aumento da proteína C-reativa

FATORES DE 

RISCO?

PRESENÇA DE 

COMORBIDADES? 

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 ou Gestante de alto 
risco

- Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente 
- Sinais de desconforto respiratório ou aumento de 
frequência respiratória avaliada de acordo com a idade 
- 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.

Se presentes  encaminhar ao 

HMRP com transporte 
adequado

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO

-A prescrição de medicamentos para o COVID é de responsabilidade do médico
-Recomenda-se prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma 
contraindicação 
- Além desses, considerando a NOTA TÉCNICA CONJUNTA 09/2020 V.E.A.F.-BUZIOS-RJ 
sugerimos a seguinte prescrição:
*Disfosfato de Cloroquina 3 comp. De 150mg 2x/dia no 1* dia (900mg de dose de ataque) 
seguido de 3 comp. 150mg 1x/dia ao 7*dia (450mg/dia).  
*Hidroxicloroquina 1 comp. 400mg 2x/dia no 1*dia (800mg dose de ataque), seguido de 
1comp. 400mg 1x/dia no 2* até 7*dia (400mg/dia).  
Azitromicina 500mg  1 comp 1x/dia durante 5 dias. 
Sulfato de zinco 20mg 1 comp 1x/dia  durante 15 dias 
- O uso da cloroquina/hidroxicloroquina ainda é experimental, para isso, faz-se necessário a 
assinatura do Termo de Consentimento Informado, pelo paciente, familiar ou responsável 
legal
- Antes da prescrição é importante a verificação de possíveis  contraindicações  por  meio de 
exames laboratoriais, ECG e outros exames complementares a critério médico.

ISOLAMENTO DOMICILIAR

- Orientar o usuário a não se deslocar para trabalho, escola ou outra 
atividade pública; caso seja necessário o uso de transporte, usar máscara 
durante todo o trajeto, mantendo as janelas abertas. 
- Caso seja possível, ficar em um quarto com banheiro de forma privativa 
no domicílio e com contato restrito aos outros moradores; caso seja 
necessário algum contato com familiar e/ou equipe de saúde usar 
máscara
- Não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas e roupas de cama 
(higienização com água e sabão) com outros familiares. 
- Orientar o paciente a higienizar de forma frequente as mãos com água e 
sabão ou friccionando com solução alcoólica. 
- Ao tossir e/ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ou 
manga da camisa/face interna do braço. 
- Limpar regularmente as superfícies com álcool a 70% ou solução de 
hipoclorito de sódio (1 colher de sopa para 1 litro de água). 

RECOMENDAÇÕES GERAIS

- O acompanhamento do paciente deve ser feito, 
preferencialmente por telefone, a cada 24hs em 
pessoas com mais de 60 anos e portadores de 
comorbidades de risco e a cada 48hs nos demais, 
até completar 14 dias do início dos sintomas com 
apoio da equipe de vigilância
- Caso seja necessário, realizar atendimento 
presencial,  idealmente no domicílio.  
- Manter alimentação balanceada e uma boa oferta 
de líquidos
. Em caso de dúvidas orientar o usuário a ligar para o 
136 ou 160 
- Informar  sobre os sinais e sintomas de alerta e, em 
caso de piora do quadro, orientar o mesmo a 
procurar o serviço de saúde.

• O atendimento do profissional de saúde sintomático seguirá 
as mesmas recomendações, entretanto seu retorno ao 
trabalho terá características próprias (tabela ao lado)

• Mesmo os casos leves deverão realizar testes para o 
diagnóstico dependendo do tempo de evolução dos 
sintomas (RT-PCR ou testes sorológicos, estes serão 
realizados a partir do oitavo dia do início dos sintomas)

• Todo profissional de saúde do município de Búzios com 
contato de caso confirmado de COVID-19 deverá procurar 
Raphael ou Nordiele no HMRP das 8 às 17h no setor de 
vigilância epidemiológica. Estes serão orientados quanto ao 
possível afastamento e realização de testes diagnósticos

DISPONIBILIDADE DO 
TESTE

CONDIÇÃO DE RETORNO AO 
TRABALHO

OBSERVAÇÕES

Teste disponível (RT-PCR ou 
sorológico)

Testar negativo Condições necessárias para realização do teste 
sorológico em profissional de saúde: 
• A partir do oitavo dia do início dos sintomas E • 
Mínimo de 72 horas assintomático* 
Se teste positivo, o profissional deverá cumprir 14 
dias de isolamento domiciliar, a contar do início 
dos sintomas 

Teste indisponível Mínimo de 72 horas assintomático E 
Mínimo de 7 dias após o início dos 
sintomas 

Usar máscara cirúrgica ao retornar ao trabalho, 
mantendo o seu uso por até 14 dias do início dos 
sintomas

ATENDIMENTO 

DO 

PROFISSIONAL 

DE SAÚDE
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