


ORIENTAÇÕES PARA 

ATENDIMENTO NA AB
Pandemia COVID 19



A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNDO
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Número de casos confirmados COVID 19 – Bahia, 
19 de março de 2020

Número de casos confirmados

Fonte: SUVISA/SESAB





SINAIS E SINTOMAS



Orientação para 
Atendimento na UBS

Primeiro contato:



Estratificação de Risco

Notificação 

Imediata

Sindrome 

Gripal
ISOLAMENTO 

DOMICILIAR

Risco aumentado



Usuário com risco aumentado

Internação Hospitalar



Atendimentos de 
Enfermagem, Médicos e Multiprofissional

Atendimentos eletivos devem ser suspensos;

Somente realizar procedimentos e atendimentos que possam 

evitar risco de ampliação de morbidade e mortalidade;

Prescrever medicamentos com prazo maior quando possível;

Orientar retornos somente se houver risco.



Orientação para ACS
Visita Domiciliar para orientação sobre os cuidados preventivos, deverá:

● Preferencialmente não adentrar os domicílios e manter distância preventiva de 2 

metros; 

● Somente adentrar os domicílios fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção 

Individual) - máscara cirúrgica e realizar higienização das mãos e punhos com água e 

sabão e na impossibilidade desta, utilizar álcool a 70%; 

● Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos componentes da família 

atentando para os voltados à Síndrome gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG); 



Orientação para ACS
O ACS dever orientar sobre:

➢Sinais e sintomas de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2

➢Medidas de higiene das mãos com água e sabão;

➢Uso adequado de máscaras;

➢Uso adequado de álcool gel (na ausência de água e sabão);

➢População de risco (prioritariamente idosos, paciente com imunossupressão conhecida

ou pacientes com alguma comorbidade (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória

crônica, hipertensão e câncer);

➢Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones fornecidos;

➢Atendimento da Unidade Básica de Saúde – UBS, em caso de sinais e sintomas graves de

infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

Usuários com sintomas de síndrome gripal (febre >= 38ºC -> aferida ou referida + tosse ou

dificuldade respiratória ou dor de garganta), encaminhar para UBS.



Orientação para ACS



Orientação para ACS
Visita Domiciliar para monitoramento

Realizar a orientação sobre: 

➢Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração da lavagem; 

➢Uso adequado de máscaras; 

➢Uso adequado de álcool gel a 70% (na ausência de água e sabão); 

➢População de risco (prioritariamente idosos, pacientes com imunossupressão conhecida ou pacientes 

com alguma comorbidade (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória crônica, hipertensão e 

câncer); 

➢Acompanhar o cumprimento do isolamento domiciliar e informar à equipe os casos de 

descumprimento.

➢Sobre a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento 

de febre (podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou piora da febre ou sinais respiratórios, taquicardia, 

dor no tórax, fadiga, dispnéia; 

➢Sobre a necessidade de buscar atendimento em caso de agravamento dos sinais e sintomas da 

infecção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2.



Orientação para ACS
O ACS dever orientar sobre:

➢Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração da lavagem; 

➢Uso adequado de máscaras; 

➢Uso adequado de álcool gel a 70% (na ausência de água e sabão); 

➢População de risco (prioritariamente idosos, pacientes com imunossupressão conhecida 

ou pacientes com alguma comorbidade (doença cardiovascular, diabetes, doença 

respiratória crônica, hipertensão e câncer); 

➢Acompanhar o cumprimento do isolamento domiciliar e informar à equipe os casos de 

descumprimento.



Orientação para ACS

Estratégias de orientação e monitoramento remoto.



Orientação para Saúde Bucal
ORIENTAMOS A SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS ELETIVOS, MANTENDO-SE O 

ATENDIMENTO DAS URGÊNCIAS ODONTOLÓGICAS.



Contatos:

Telefone: (71) 3115 – 4375/4198

sesab.dab@saude.ba.gov.br

dab.assessoria@saude.ba.gov.br

http://www.saude.ba.gov.br/dab 

http://geolivre.saude.ba.gov.br  

https://www.facebook.com/dab.sesab

https://twiter.com/dab_sesab  




