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Importância da gestão correta da condição crônica 

Grupo de risco para a COVID-19 (PMC/MS V.7)

• Pessoas com 60 anos ou mais;

• Pessoas com doença crônica;
• Gestantes e puérperas.

Grande diferença



Fundamental para o 
enfrentamento da crise da 

COVID-19

Ações são planejada não 
apenas de acordo com a 

idade das pessoas idosas (60 
anos ou mais)e com 
condições crônicas

Pessoas Idosas

Partiu do índice de 
vulnerabilidade clínico-

funcional (IVCF-20)

Condições crônicas
NT - Estratificação de 
risco de hipertensão e 

diabetes

Estratificação
Condições 
Crônicas



.

IVCF-20

Robustos

(0 a 6 pts)
Pré-fragéis

(7 a 14 pts)

Frágeis

(≥ 15 pontos)

Estratificação pessoas idosas

(MORAES, et al, 2016). 

IVCF ≥ 15 pontos é um marcador da presença de declínio funcional e
incapacidades, associados a maior risco de desfechos adversos



.

Nota 
Técnica

Muito alto Alto Médio Baixo

Estratificação pessoas com hipertensão e 
diabetes

(UBERLÂNDIA, 2019 ). 



Pessoas idosas com comorbidades:

• 63,9 % - alguma comorbidade como HAS ou DM, de forma isolada

ou associada

• 59% - hipertensão arterial sistêmica (HAS)

• 23,9% - diabetes mellitus (DM)

• 19,4% - associação entre HAS e DM

Análise da Estratificação

Pessoas idosas estratificadas por risco: 35.782



Idoso frágil - 4.743 (13,3%)

• HAS - 3.250 (68,5%)

• Diabetes mellitus - 1.582 (33,4%)

• HAS + Diabetes mellitus - 1.384 (28,4%),

Idoso frágil - HAS + Diabetes mellitus

• Muito alto risco (28%)

• Alto Risco (36%)

• Médio risco (32%)

• Baixo risco (4%)

Ações
iniciaram 

Demais

Análise da Estratificação



Quadro 1 – Número de idosos estratificados por risco

Estratificação Número Idosos*

Frágil 106

Fragilização 167

Baixo risco 382

Total 655

Quadro 2 - Idosos frágeis com comorbidades

Comorbidade Risco Número

HA+DM Alto/Muito Alto 26

HA Alto/Muito Alto 20

HA Médio 21

HA Baixo 2

DM Baixo 3

TOTAL 72Quadro 3 – Pré - fragil com comorbidades

Comorbidade Risco Número

HA+DM Alto/Muito Alto 39

HA Alto/Muito Alto 31

HA Médio 3

HA Baixo 36

DM Baixo 3

HA+DM Alto/Muito Alto 2

TOTAL 114

Quadro 4 – Idosos robustos com comorbidades

Comorbidade Risco Número

HA+DM Alto/Muito Alto 45

HA Alto/Muito Alto 63

HA Médio 4

HA Baixo 79

DM Baixo 13

HA+DM Alto/Muito Alto 12

TOTAL 216
Fonte: *Planilha NIT. Lemos, M. M. 2020

A importância do cruzamento da estratificação de risco do 
idoso com HAS e DM para o enfrentamento da COVID-19 

106 46

70
108



Enfrentamento da crise do COVID-19 
em Uberlândia

Foi elaborado material específico para o momento, por meio de vídeos-aulas,
fluxogramas, matrizes de gerenciamento e planos de ações.

Todas as ações foram planejadas de forma que
as pessoas idosas se mantivessem em
isolamento/distanciamento social



Estratégias utilizadas

Cada equipe de atenção primária, organizou planilha de registro coletivo, a partir

do IVCF-20, cruzando os dados com a estratificação de risco de hipertensão e

diabetes

Nome Micro- Área Idade Classificação Endereço N0 Próxima  Consulta Comorbidade
A. B. P. Microarea 05 74 Alto Risco Rua D. F. F. 77 06/04/20 - Medico do PSF

A. P. D. Microarea 03 66 Alto Risco Avenida J. R. 197 15/04/20 - Medico do PSF

A. F. B. Microarea 04 61 Alto Risco Rua D. M. 261

A. T. R. Microarea 04 76 Alto Risco Rua J. DA S. S. 94 30/03/20 - Medico do PSF DM
Risco médio

A. M. A. Microarea 01 92 Alto Risco Rua S. S. R. 195 22/06/20 - Medico do PSF HAS +DM
Muito Alto Risco

A. L. DA S. Microarea 01 72 Alto Risco Rua S. S. R. 83 07/04/20 - Consulta / 
Atendimento de Enfermagem

HA 
Risco médio

A. C. DA C. Microarea 02 66 Alto Risco Rua V. M. 294 07/04/20 - Consulta / 
Atendimento de Enfermagem

HA-Muito Alto 
Risco

A. C. V. Microarea 05 71 Alto Risco Rua P. B. 884



•;

Estratégias utilizadas

 Acontecendo nos domicílios ou drive thru

 Orientações de medidas protetivas e de educação em saúde

Campanha de influenza 
Iniciando pelos idosos frágeis, 

de muito alto e alto risco para 
hipertensão e diabetes

 População idosos 63.258 (IBGE) 

 População idosos vacinados 78.707 

 Cobertura vacinal 124,42% 



 Foi disponibilizado o telefone da UBS para qualquer necessidade, chamando a

atenção para que os idosos e familiares evitem sair de suas residências para se

dirigirem à unidade de saúde.

Estratégias utilizadas

 Utilização de todos os profissionais disponíveis para a realização das visitas

domiciliares de forma que todos os idosos, cuidadores e familiares, da área de

abrangência recebam as orientações em um menor espaço de tempo

 Na presença de suspeita da infecção pelo coronavírus, as famílias estão sendo

orientadas para a fazer contado com a UBS, antes de levar o idoso frágil para

atendimento de urgência (pronto socorro, UPAs, etc), onde o risco de

contaminação é elevado e o acolhimento do paciente será conturbado neste

momento



Estratégias utilizadas

 Pessoas usuárias com Sindrome Gripal leve:

• Monitoradas por telefone por algum profissional da equipe;

• Idoso frágil, ou comorbidade de alto e muito alto risco, monitoramento por

telefone de 24/24h;

• Demais pessoas usuárias, monitoramento por telefone de 48/48h;

Setor Sul – 149 notificadas

Setores Central Norte, Leste, Oeste – 349 notificadas



 Realizadas visitas nas 20 ILPI, com a aplicado da vacina anti-influenza e

orientações de medidas protetivas;

 100% dos idosos foram vacinados contra influenza;

 90% atualizaram a PNM 23

 Monitoramento

Estratégias utilizadas

 O acompanhamento das pessoas idosas e com comorbidades está sendo

realizado por meio de vistas domiciliares, contato telefônico ou WhatsApp,

visto que estas pessoas já possuem suas próximas consultas programadas e

agendadas segundo a estratificação de risco e parametrização.



Muito alto risco - 3.440

• HAS 1.690 (49%)

• Diabetes mellitus 1.690 (31%)

• HAS + Diabetes mellitus 690 (20%)

Hipertensos e diabéticos < 60 anos estratificados por risco: 32.059

Ações
iniciaram

Análise da Estratificação

Khera et. al, 2020

Primeira onda - pessoas portadoras de condições crônicas por

coronavírus.

Segunda onda  - condição crônica agudizada que não receberam 

tratamento imediato

Terceira onda - condições crônicas sem manejo preventivo e terapêutico

com posterior agudização



RISCO DM TIPO 1 DM TIPO 
2

HA HA+DM TOTAL

Muito alto 1 3 25 13 42
Alto 3 44 68 115
Médio 1 63 64
Baixo 1 9 18 28
TOTAL 2 16 150 81 249

Consultas programadas no mês de abril - UBS 

► 42 pessoas muito alto/20 dias trabalhados/mês = 2,1 consultas dias/2profissionais (médico e
enfermeiro) = 1 consulta (Visita domiciliar)/dia para cada profissional

► 115 pessoas alto risco/20 dias trabalhados/mês = 5,75 telefonemas dia/2 profissionais (médico e
enfermeiro) = 2,8 telefonemas dia para cada profissional

► 92 pessoas médio e baixo risco/20 dias trabalhados/mês =4,6 telefonemas dia/4 profissionais (dentista,
psicólogo, assistente social e fisioterapeuta) = 1,15 telefonema dia para cada profissional

Estratégias utilizadas



 Pessoas estratificadas como muito alto risco - consulta realizada no domicilio pelo

médico ou enfermeiro, atualizando o plano de cuidados; (1 consulta domiciliar/dia para

médico ou enfermeira)

 Pessoas estratificadas como alto risco - teleconsulta, realizada por telefone ou WhatsApp

pelo médico ou enfermeiro, atualizando o plano de cuidados, avaliando a necessidade de

visita domiciliar posterior; (2,8 telefonemas dia para o médico ou enfermeira)

 Pessoas estratificadas como médio e baixo risco - contato telefônico ou WhatsApp

qualificado (verificando, alterações inapropriadas da glicemia capilar, níveis pressóricos,

outros), pela equipe multidisciplinar, sempre consultando a história clínica do paciente e

verificando os relatos de situações que fujam da normalidade. Em caso anormalidade, a

enfermeira da unidade é avisada para que possa agendar consulta domiciliar ou

teleconsulta. (1,15 telefonema dia para cada profissional)

Estratégias utilizadas



Consultas Programadas

22/0301/03 08/03 15/03 29/03 05/04 12/04

22/0301/03 08/03 15/03 29/03 05/04 12/04

17/03 – Oficio SMS

08/04 - Matriz 
Orientadora



Agradecida! rpbarra@hotmail.com

“Estou aqui novamente assistindo esse vídeo, e

percebendo o quanto a estratificação de risco é

importante. Nesse caso do idoso, por exemplo nos

permite tomar decisões importantes de conduta, se

caso for preciso num momento de pandemia, ou

crises como essa que estamos vivendo.”

(Relato de Mariana Machado dos Santos Pereira,

enfermeira da UBSF Santa Luzia)

mailto:rpbarra@hotmail.com


Novas propostas de organização do trabalho 

na APS para os tempos de COVID-19: A 

experiência de Florianópolis

Bruno Andrades
MFC/ Tutor do PRMFC da SMS Floripa e 
Gerente do CS Novo Continente.



Contexto pré pandemia

 150 equipes clínicas

 49 Centros de saúde

 Sobre o RH: 78% dos médicos são MFCs (com residência ou titulação 

pela SBMFC) e 76% dos enfermeiros são enf. Especialistas em APS 

(residência ou pós-graduação)



VÍDEO



 Acesso avançado (ilhas por equipe, agendas inteligentes, ACS com papel central 

no processo)

 Guias de prática clínica (PACK Brasil, Depto de Gestão da Clínica)

 Clínica da Enfermagem

 Protocolos municipais de Enfermagem

 Papel do ACS (sobretudo no acesso presencial e remoto)

 Gerências 

Contexto pré pandemia







 Alô Saúde

 Manual de whatsapp para equipes de APS

Contexto pré pandemia





Resultados nas ICSAPS



Contexto na pandemia

 Reorganização dos processos

 Atendimento do USR (foco)

 Suspensão temporária dos atendimentos eletivos (APS, exames, procedimentos, 

consultas de at. 2/3aria)

 Foco no contato remoto (não consulta no 1º momento)

 Monitoramento dos casos notificados de Covid19

 Posicionamento institucional (CFM e COFEN)

 Gradual retorno das atividades usuais da APS (agudas e crônicas)

 Priorização das teleconsultas, tanto dos USR como para as demais questões da APS















Provocações

 Diagnóstico situacional de rede (“onde estamos?”)

 “Imagem-objetivo” – onde queremos chegar? “O que é essencial agora?”

 Recursos disponíveis? 

 Traçar metas em curto, médio e longo prazo

 Ser realista. Ser otimista. Estratégias motivacionais 

 Sensibilização da “ponta” e dos gestores. “Só vai funcionar se for em equipe”

 Valorização de iniciativas “privadas” ou não institucionais




