
Guia Orientador para 
o enfrentamento da 
pandemia Covid-19 
na Rede de Atenção à 
Saúde



O momento exige da gestão FORÇA, UNIÃO,
PLANEJAMENTO e GRANDES PARCERIAS.

• De acordo com estimativas oficiais, 81% das pessoas
acometidas pelo Covid-19 poderiam ser manejadas na
Atenção Primária à Saúde (APS), 14% vão precisar de
internação hospitalar e 5% demandarão leitos de UTI.

• O grande desafio é operacionalizar no Sistema publico ou
Privado, uma Rede De Atenção a Saúde, (RAS) integrada .



• O GUIA ORIENTADOR vem para orientar gestores e suas
equipes na organização da integração das RAS

O MS, CONASS e o CONASEMS sugerem aos gestores
estaduais e municipais de saúde por meio deste instrumento
orientador, um roteiro de discussão uniforme

• Aborda as ações e atividades que devem ser realizadas nos
diversos pontos de atenção da RAS, tanto na APS como na
Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) e na Atenção
Hospitalar (AH).



O GUIA

• Diagnóstico e notificação 

• Grupos de risco para SRAG pela Covid-19

• Medidas de prevenção 

• Atendimento presencial e telemedicina  

• AS REDES DE ATENÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA 
PANDEMIA : competências 

• MATRIZES ESPECÍFICAS DOS DIVERSOS PONTOS DE 
ATENÇÃO DAS RAS



• . 

Segue  o preconizado na Portaria 4279/10 e as resoluções CIT 23/17 
e 37/18, que tratam da organização da RAS de forma regionalizada e 
integrada, 

Agrega as atividades dos pontos de atenção, de uma 
forma simples, prática e objetiva, utilizando os diversos 
materiais que o Ministério da Saúde (MS) e Sociedades 
Científicas e pesquisadores produziram nos últimos dias



O GUIA 

O Instrumento está dividido em 3 (três) partes:

APS -------81%

AAE-------14%

AH ---------5%

• Enfatizando que a Vigilância à Saúde e a Assistência
Farmacêutica perpassam todos os níveis de atenção e
que o financiamento para o enfrentamento da
pandemia deve ser tripartite.



DIAGNÓSTICO E NOTIFICAÇÃO 

• HISTÓRICO COVID 19 

• CASOS SUSPEITOS

• DEFINIÇÃO  SÍNDROME GRIPAL (SG)

• DEFINIÇÃO SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
(SRAG)

• CASOS CONFIRMADOS POR CRITÉRIO LABORATORIAL 

• POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO

• FLUXO PARA UTILIZAÇÃO DO TESTE RÁPIDO

• SINAIS E SINTOMAS 

• CÓDIGOS DE CID-10



GRUPOS DE RISCO PARA SRAG PELA 
COVID-19

• Idosos

• Gestantes e puérperas 

• Pacientes com comorbidades, tabagistas, 
imunocomprometidos, obesidade grave-
IMC > que40 , crianças < de 5 anos com 
atenção especial a < de 2 e ainda mais , a < 
de 6 meses.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO

• Higienização , evitar contato próximo 

• Uso de máscaras

• Recomendações de equipamentos de proteção 
individual (EPI), segundo a atividade 
desempenhada 

• Isolamento 

• Medidas de distanciamento social 

• a) Distanciamento Social Ampliado (DSA) 

• b) Distanciamento Social Seletivo (DSS) 

• c) Bloqueio total (lockdown) 



ATENDIMENTO PRESENCIAL E 
TELEMEDICINA

• Atendimento presencial

• Telemedicina :

Portaria/MSN° 467 de 20/03/2020

-Teleorientação

-Telemonitoramento

-Teleinterconsulta



Descreve o conjunto de competências dos vários serviços, em
cada ponto de atenção, do domicilio a UTI e equipes necessárias
para garantir respostas oportuna as demandas apresentadas,
seja no enfrentamento da pandemia ou na necessidade do
território .



MATRIZES ESPECÍFICAS DOS DIVERSOS 
PONTOS DE ATENÇÃO NA RAS:Ações e 
atividades

APS 

SAMU UPA 

ATENCAO
AMBULATORIAL  
ESPECIALIZADA 

ATENÇAO 
HOSPITALAR

UNDADES 
PERINATAIS 



Atenção Primária à Saúde 

• Ações e atividades da coordenação da Atenção Primária à 
Saúde

• Ações e atividades na Unidade de Atenção Primária à 
Saúde para casos suspeitos de  SG e SRAG

• Ações e atividades da atenção à saúde da criança

• Ações e atividades da atenção à saúde da gestante

• Ações e atividades da atenção à saúde bucal

• Ações e atividades da atenção à saúde mental

• Ações e atividades da atenção à saúde da pessoa idosa

• Ações e atividades da atenção à saúde da pessoa com 
hipertensão e diabetes

• Ações e atividades para população em situação de rua 



EXEMPLO :
Ações e atividades da atenção à saúde da gestante

• Manter as consultas de pré-natal, exames laboratoriais e ultrassom
obstétrico;

• Agendar as consultas com hora marcada e com intervalos maiores entre
os atendimentos, reduzindo o máximo o tempo de espera;

• Gestante “caso suspeito” ao Covid-19 deverá utilizar máscara cirúrgica, e
o profissional (EPI) que inclui máscara cirúrgica, luvas, óculos e avental;



ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

• Ações e atividades nos ambulatórios de atenção
especializada

• Quadro resumo das intervenções da AAE para
usuários estratificados como de alto e muito alto
risco conforme grau de estabilidade da condição
crônica e presença ou não de SG ou SRAG

• Triagem de sintomáticos de SG e SRAG no AAE no
atendimento presencial

• Manejo clínico de usuários com doença
cardiovascular durante a pandemia- orientações
específicas conforme notas técnicas, diretrizes e
orientações da Sociedade Brasileira de
Cardiologia



ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

• Manejo clínico de usuários com diabetes durante
a pandemia- orientações específicas conforme
nota técnica e orientações da Sociedade Brasileira
de Diabetes

• Manejo clínico de anticoncepção durante
pandemia - orientações específicas conforme
nota técnica e orientações da Febrasgo

• Manejo clínico de gestantes durante pandemia -
orientações específicas conforme nota técnica e
orientações da Febrasgo

• Manejo clínico de crianças durante pandemia-
orientações específicas conforme nota técnica e
orientações da Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP



ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA 

• Doente renal crônico -
recomendações de boas práticas às
unidades de diálise em relação a
epidemia do novo coronavírus
(covid-19)da Sociedade Brasileira de
Nefrologia (SBN)

• Cuidados em relação aos pacientes
em diálise.



aTENÇÃO

ATENÇÃO HOSPITALAR, SAMU E UPA• Ações e atividades da atenção hospitalar
atendendo as normas da RUE

• Componentes necessários para atenção hospitalar
atender as condições de saúde da RUE

• Ações e atividades da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) para caso suspeito de SG e
SRAG

• Ações e atividades do SAMU para caso suspeito ou
confirmado de Covid-19

• Ações e atividades da Atenção Domiciliar (SAD)
para pacientes portadores e suspeitos de Covid-19
que foram hospitalizados.

Atenção Hospitalar, SAMU e UPA



ATENÇÃO HOSPITALAR - UNIDADES PERINATAIS

• ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

• FLUXOGRAMA E MANEJO

• IMPLEMENTAÇÃO DAS PRATICAS CLINICAS



Matriz de gerenciamento e organização da RAS –
COVID-19.

COSEMS (Apoio) X  SESA (Superintendências 
Regionais)



Andreia Passamani Barbosa Corteletti
Secretária de Saúde de Santa Teresa –ES
COSEMS-ES

“UM PLANEJAMENTO CUIDADOSO É CAPAZ DE 
VENCER QUASE TODAS AS DIFICULDADES.”

Amiano Marceli
Obrigada!!


