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O FAZER DO COORDENADOR DA ATENÇÃO 

BÁSICA EM TEMPOS

DO COVID-19



COORDENAR A ATENÇÃO BÁSICA EM TEMPOS DO 

COVID19

COMO ENFRENTAR A COVID 19 E CONTINUAR 
A PRODUÇÃO DO CUIDADO NA AB ?

AS ATRIBUIÇÕES MUDAM ?

O QUÊ UMA PANDEMIA EXIGE DESSA FUNÇÃO ?

DE QUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTAMOS FALANDO ?



O QUE É COORDENAR ?

➢organizar(-se) de forma metódica;

➢concatenar, interligar esforços.



DE QUAL ATENÇÃO BÁSICA ESTAMOS FALANDO ?

Uma ampla rede de serviços, próxima dos usuários, de acesso universal, resolutiva,

produtora de um cuidado integral, promovedora de cidadania e consciência

sanitária. Que reduza drasticamente a demanda por atendimentos com especialistas e

a realização de tantos procedimentos SADT considerados desnecessários, e que

ordene e coordene fluxos e contrafluxos de pessoas, produtos e informações

nas RAS, além de responsabilizar pela saúde da população usuária que está

adscrita.

(CECÍLIO, 2011, p.287).



O QUÊ UMA PANDEMIA EXIGE DA ?
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NESSE CONTEXTO, AS ATRIBUIÇÕES DO 

COORDENADOR DA AB MUDAM ?

Adequação
• Gestão do Processo de trabalho

Intensificação
• Gestão da Informação

Priorização
• Gestão de Recursos e Tecnologias



Gestão do Processo de Trabalho
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ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

PARA O PROCESSO DE TRABALHO NA AB

▪ Gestão da demanda X necessidades/Acolhimento Avançado;
▪ Gestão baseada necessidade populacional com estratificação de riscos das condições crônicas;
▪ Estratificar por necessidade de Atenção;
▪ Integrar a ESB nos Processos de Acolhimento/Estratificação;
▪ Cuidado Progressivo ao Usuário/Gestão da Condição de Saúde;
▪ Cuidado Apoiado;
▪ Atenção Integrada para permitir as Equipes de Atenção Primária à saúde acessar as opiniões e o suporte 

de especialistas;
▪ Atenção Compartilhada;
▪ Trabalho Multiprofissional;
▪ Diretrizes Clínicas;
▪ Gestão de caso;
▪ Alfabetização Sanitária;
▪ Reuniões de acompanhamento/Feedback com as Equipes de referência COVID 19 
▪ Planilhas de monitoramento de atividades; (Mendes, 2012)



FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO 

BÁSICA

ATENÇÃO! Em todas as consultas programadas, de demanda espontânea e/ou de urgência,
os profissionais deverão realizar o acolhimento com classificação de risco.



FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA
Transmissão Comunitária



FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA
Fast - Track



FLUXO DE ATENDIMENTO NA ATENÇÃO BÁSICA
Fast Track de Teleatendimento 



• 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;

• Priorizem o atendimento domiciliar aos idosos mais vulneráveis como os acamados;

• As equipes da APS também devem permanecer atentas às moradias coletivas (abrigos, residências
terapêuticas, repúblicas, instituições de longa permanência), monitorando-as frequentemente,
bem como fornecendo informações e orientações sobre formas de evitar o contágio no ambiente
compartilhado

• Orientar retornos somente se houver risco.

ORIENTAÇÃO PARA OS ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, 

MÉDICOS E MULTIPROFISSIONAL



ACOLHIMENTO DOS USUÁRIOS QUESTIONAMENTOS 
ESSENCIAIS



ATENDIMENTO DAS GESTANTES DA ABS

❖ Gestantes com síndrome gripal: deverão ter consultas e exames de rotina eletivos adiados em 14
dias e, quando necessário, serem atendidas em local isolado das demais pacientes;

❖ Gestantes assintomáticas ou sem síndrome gripal: deverão ter preservado seu atendimento, posto
o caráter autolimitado da gestação, cujo desfecho em parto é inexorável, de tal modo que a suspensão
ou o adiamento despropositado podem culminar em perda de oportunidades terapêuticas de atenção à
mulher, ao bebê e à família.

NOTA TÉCNICA Nº6/2020-COSMU/CGCIVI/DAES/SAPS/MS 1. ASSUNTO ATENÇÃO ÀS
GESTANTES NO CONTEXTO DA INFECÇÃO SARS-COV-2.

Desse modo, recomenda-se a continuidade das ações de cuidado pré-natal de
todas as gestantes assintomáticas, resguardado o zelo com a prevenção de
aglomerações.



ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

Ressalta-se que como há a possibilidade de transmissão do novo coronavírus, mesmo em
pacientes assintomáticos, e como a assistência odontológica está no topo da pirâmide de
profissionais em risco, recomenda-se:

⮚ A SUSPENSÃO dos atendimentos odontológicos ELETIVOS, mantendo-se o atendimento das urgências
odontológicas .

⮚Postergar a realização de atividades coletivas:

❖ Escovação dental supervisionada;
❖ Aplicação tópica de flúor gel;
❖ Bochecho fluoretado, entre outros.

IMP- Desta forma, recomenda-se ao cirurgião dentista, que se não for clinicamente urgente ou emergencial, o procedimento odontológico seja adiado.



CIRURGIÕES-DENTITAS
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NOTIFICAÇÃO

Notificar no E-SUS VE Entrar no link: https://notifica.saude.gov.br/login

● Devem ser notificados imediatamente, até 24 horas, à CIEVS/BA pelo e-mail:
cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou pelos telefones: (71) 3116-0018, (71) 99994-1088,
inclusive aos sábados, domingos e feriados;

● Preencher a ficha de notificação, disponível em: http://bit.ly/COVID-19, utilizando a
CID10 - B34.2 – Infecção por Coronavírus de localização não especificada;

● Registrar o atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 –
Diagnóstico de doença respiratória aguda pelo 2019-nCoV para registro de casos.

https://notifica.saude.gov.br/login


ORIENTAÇÕES

• Isolamento Domiciliar (Nota Técnica nº 02 de 12/03/2020);

• Isolamento Social ou Distanciamento Social;

• Orientações para os Cuidadores;



Informes

▪ NOTAS TÉCNICAS ORIENTADORAS  PARA 
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE 
IDOSOS (ILPI).

Orientação
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ESCLARECIMENTOS

Portaria nº 430/GM/MS de de 19 de 
março de 2020.

NOTA TÉCNICA Nº 467/2020-
GFAP/DESF/SAPS/MS.

▪ Objetivo prover incentivo financeiro para apoiar o
funcionamento em horário estendido das (USF ou
UBS) para enfrentamento da emergência
decorrente do coronavírus (covid-19);

▪ Ter no mínimo uma eSF ou uma eAP
credenciada;

▪ Os parâmetros assistenciais e horário de
funcionamento das USF ou UBS serão
monitorados com base nas informações das
avitidades assistenciais realizadas, registradas e
enviadas) no Sistema de Informação em Saúde
da Atenção Básica (SISAB);

▪ Valor de R$ 15.000,00/UBS/60h/sem ou R$
30.000,00/UBS/75h/sem

▪ Para recebimento do incentivo financeiro não será
necessária a adesão;



ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

● Elaborar o Plano de Contingência com Prazo e Responsável ou Emergência Municipal;

● Elaborar análise de viabilidade para ampliação de horário de funcionamento da Unidade de

Referência para COVID-19, para discussão com Secretário Municipal de Saúde;

● Definir os fluxos e locais de encaminhamento e transporte dos casos graves (Utilizar o modelo do

Protocolo do COVID-19 do Ministério da Saúde - Versão 7);

● Institucionalização, através de Decreto, do Comitê Municipal de acompanhado de ações de

prevenção e controle do COVID-19;



ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

● Divulgar e garantir a realização da Teleconsultoria Especializada para COVID-19 para os profissionais quando estes

considerarem necessário;

● Notificar todos os casos suspeitos imediatamente, até 24 horas, à CIEVS/BA pelo e-mail:

cievs.notifica@saude.ba.gov.br ou pelos telefones: (71) 3116-0018, (71) 99994-1088, inclusive aos sábados, domingos

e feriados; e no registre no E-SUS-VE e no SISAB;

● Realizar o monitoramento dos casos suspeitos sem gravidade, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e

portadores de comorbidades de risco e a cada 48hs nos demais, preferencialmente por telefone, até finalizar a

quarentena de 14 dias;

● Apoiar e realizar ações em parceria com a Vigilância Epidemiológica e Vigilância Sanitária;

● Qualificar os profissionais da Atenção Básica e Estratégia de Saúde da Família sobre manejo clínico do COVID-19 e

medidas precaução individual;



Recomendações/Orientações

● Orientar a todos os profissionais que em todas as consultas programadas, de

demanda espontânea e/ou de urgência, os profissionais deverão realizar o

acolhimento com classificação de risco e priorizar as consultas ao paciente com

prioridade no atendimento (Pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos (HIV+,

transplantados, etc), pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas);



ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS

● Garantir a organização da ambiência da unidades de saúde, mantendo o ambiente limpo e

ventilado; utilizar alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) para fornecer aos

pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene

respiratória e etiqueta da tosse; Disponibilizar Sabão e Álcool em gel 70% para higienização

das mãos; Em cada Unidade de Saúde da Família, reservar sala privativa ou com menor

circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado para o atendimento

das pessoas com suspeitas do COVID-19;



● Integrar a Estratégia de Saúde Bucal na triagem ou classificação de risco nas Unidades de

Saúde da Família;

● Estruturar o processo de trabalho do ACS neste período, priorizando a Visita Domiciliar para

orientação; Visita Domiciliar para monitoramento de casos suspeitos e Orientação quanto ao

atendimento a ser realizado nas Unidades de Saúde confirmados para infecção pelo novo

coronavírus SARS-CoV-2;

ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS



● Compartilhar com as equipes dados epidemiológicos sobre a circulação do COVID-19 e outros

vírus respiratórios. As informações estão atualizadas e disponibilizadas no site do Ministério da

Saúde, no link saude.gov.br/listacorona e do governo do estado da Bahia, no link

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/ ;

● Organizar de forma temporária a gestão do cuidado das equipes de APS com as estratégias de

teleatendimento na identificação, manejo e acompanhamento de pacientes com sintomas

suspeitos de Síndrome Gripal, conforme orientado no Protocolo de manejo clínico do coronavírus

(COVID-19) na atenção primária à saúde, elaborado pelo ministério da saúde (2020, versão 7);

ESTRATÉGIAS,INSTRUMENTOS E FERRAMENTAS



- PSE

- Programa Bolsa Família

- Academia da Saúde (Nota Técnica nº 14/2020)

- Portaria nº 686 – Incremento Temporário do PAB

- Portaria nº 774 de 09/04/2020 – recurso do bloco de custeio das ações e dos serviços PAB  e MAC;

- RAPS 

SESAB ATENDE: 0800 071 4000
- Teleconsultoria especializada (médico e odontólogo): Telessaúde
- Disk Saúde: 155

INFORMES
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Contatos:
Telefone: (71) 3115-4375/4198

dab.coad@saude.ba.gov.br
http://www.saude.ba.gov.br/atencao-a-saude/dab/

http://geolivre.saude.ba.gov.br/geo_bahia/
https://www.facebook.com/dab.sesab

Obrigada!

Kally Cristina Soares, Marcus Vinícius Prates e Mônica 
Lemos




