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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
 

Procedimento: 
 
Orientação e Visita Domiciliar do Agente 
Comunitáriona situação de Pandemia 
pelo Novo Coronavírus

Quem realiza: 
Agentes Comunitários de Saúde 
 
Quem supervisiona a execução:
Enfermeira (o) 

 

Conceito: 
 
Orientação para prevenção da 
SARS-CoV-2 na Atenção Básica.

 
Local:Território de Atuação do ACS

 
Registros: e-SUS Ficha de Visita Domiciliar
 

 
Materiais: 
Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Diretoria de Atenção 
Básica eCentro Estadual de Vigilância em Saúde da Bahia.

Executantes: Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Atenção 

Básica à Saúde (ABS). 

 

Resultado esperado:

econtrole da infecção COVID

abordagem sindrômica

gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em domicílio.

 

Materiais Necessários:

●  Prontuário do usuário; 

●  Luvas de procedimentos; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Orientação e Visita Domiciliar do Agente 
Comunitáriona situação de Pandemia 
pelo Novo Coronavírus 

Número:002 

Data:18/03/2020

Elaborado por:
Soster  

Revisão:Bárbara Vilas Bôas e 
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Agentes Comunitários de Saúde - ACS 

Quem supervisiona a execução: 

Atualização:Bárbara Vilas Bôas 
e Marcus Vinícius Prates

 
Aprovação:20/03/2020

Orientação para prevenção da transmissão comunitária do novo coronavírus 
2 na Atenção Básica. 

Território de Atuação do ACS 

SUS Ficha de Visita Domiciliar 

Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Diretoria de Atenção 
Estadual de Vigilância em Saúde da Bahia. 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Atenção 

 

:Realizar orientação sobre medidas de 

da infecção COVID-19; padronizar as ações para a orientação e 

abordagem sindrômica (sinais e sintomas referidos pelo usuário) da Síndrome 

gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em domicílio.

Materiais Necessários: 

Prontuário do usuário;  

Luvas de procedimentos;  
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
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Elaborado por: José Cristiano 

Bárbara Vilas Bôas e 
Vinícius Prates 

Bárbara Vilas Bôas 
e Marcus Vinícius Prates 

/03/2020 

do novo coronavírus 

Orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde, Diretoria de Atenção 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que atuam na Atenção 

Realizar orientação sobre medidas de prevenção 

ra a orientação e 

(sinais e sintomas referidos pelo usuário) da Síndrome 

gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em domicílio. 
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●  Máscara cirúrgica;

●  Álcool a 70%; 

●  Caneta; 

●  Saco de lixo para descarte de EPIs

●  Folha para registro de dados para posterior notificação online. 

 

Descrição do Procedimento:

●  Registro de VD de casos suspeitos quando solicitada pela comunidade 

ou indicada por membros da equipe;

●  Discussão entre membros  da equipe sobre as solicitações da visita e 

real necessidade de adentrar ao domicílio, conforme situação de risco; 

●  Visita a pacientes com Síndrome Gripal

do domicílio levando todas as orientações necessárias para  

enfrentamento do COVID

●  Usuário com Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG):  revisar plano de assistênci

fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

cirúrgica e realizar higienização das mão e punhos com água e sabão, e 

na indisponibilidade utilizar  álcool a 70%; proceder conforme fluxograma 

em anexo; 

●  Reservar carro para o deslocamento da equipe até o domicílio quando 

necessário;  

●  Prever uso e transportar os  Equipamentos de Proteção Individual e 

álcool a 70% em todas as visitas; 

●  Executar a visita com registro de dados mediante prontuário do usuário

em casos suspeitos de novo coronavírus SARS

para posterior notificação online;

●  Avaliar, orientar e adotar procedimentos terapêuticos ao cliente, 

conforme plano terapêutico traçado pela equipe não esquecendo de evitar 

ao máximo o contato direto com paciente suspeito ou portador do novo 

coronavírus SARS

●  Avaliar condição ambiental do domicílio, e orientar quanto a necessidade 

do isolamento domiciliar e a manutenção da ventilação no ambiente;
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Máscara cirúrgica; 

Saco de lixo para descarte de EPIs 

Folha para registro de dados para posterior notificação online. 

Descrição do Procedimento: 

Registro de VD de casos suspeitos quando solicitada pela comunidade 

ou indicada por membros da equipe; 

Discussão entre membros  da equipe sobre as solicitações da visita e 

real necessidade de adentrar ao domicílio, conforme situação de risco; 

pacientes com Síndrome Gripal: manter distância de 2 metros 

do domicílio levando todas as orientações necessárias para  

enfrentamento do COVID-19; 

Usuário com Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda 

Grave (SRAG):  revisar plano de assistência, adentrar os domicílios 

fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

cirúrgica e realizar higienização das mão e punhos com água e sabão, e 

na indisponibilidade utilizar  álcool a 70%; proceder conforme fluxograma 

carro para o deslocamento da equipe até o domicílio quando 

Prever uso e transportar os  Equipamentos de Proteção Individual e 

álcool a 70% em todas as visitas;  

Executar a visita com registro de dados mediante prontuário do usuário

em casos suspeitos de novo coronavírus SARS-CoV-2 registrar dados 

para posterior notificação online; 

Avaliar, orientar e adotar procedimentos terapêuticos ao cliente, 

conforme plano terapêutico traçado pela equipe não esquecendo de evitar 

ontato direto com paciente suspeito ou portador do novo 

coronavírus SARS-CoV-2;  

Avaliar condição ambiental do domicílio, e orientar quanto a necessidade 

do isolamento domiciliar e a manutenção da ventilação no ambiente;
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Folha para registro de dados para posterior notificação online.  

Registro de VD de casos suspeitos quando solicitada pela comunidade 

Discussão entre membros  da equipe sobre as solicitações da visita e 

real necessidade de adentrar ao domicílio, conforme situação de risco;  

: manter distância de 2 metros 

do domicílio levando todas as orientações necessárias para  

Usuário com Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda 

a, adentrar os domicílios 

fazendo uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) - máscara 

cirúrgica e realizar higienização das mão e punhos com água e sabão, e 

na indisponibilidade utilizar  álcool a 70%; proceder conforme fluxograma 

carro para o deslocamento da equipe até o domicílio quando 

Prever uso e transportar os  Equipamentos de Proteção Individual e 

Executar a visita com registro de dados mediante prontuário do usuário e 

2 registrar dados 

Avaliar, orientar e adotar procedimentos terapêuticos ao cliente, 

conforme plano terapêutico traçado pela equipe não esquecendo de evitar 

ontato direto com paciente suspeito ou portador do novo 

Avaliar condição ambiental do domicílio, e orientar quanto a necessidade 

do isolamento domiciliar e a manutenção da ventilação no ambiente; 
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●  Orientar a família ou cuidador so

serem adotadas; 

● Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

realizar isolamento domiciliar,portanto faz

de atestado médico até o fim do período de isolamento, istoé, 14 

partir do início dos sintomas;

● Que os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

sejanecessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo 

período dos 14 dias, 

pessoa com sintomas

● Registrar os dados no prontuário do usuário; 

●  Descartar máscara de proteção em saco de lixo e higienizar as mãos ao 

sair do domicílio;

● Requisitar apoio de transporte para transferência 

identificados; 

●  Oferecer a equipe o retorno sobre o atendimento realizado ou em casos 

necessário solicitar atendimento domiciliar emergencial.

 

● Organização para atuação no Território:

O Agente Comunitário de Saúde deverá antes de iniciar as atividades no 

território realizar sua programação de visitas 

Enfermeira (o) para estabelecer as atividades prioritárias.

 

● Visita Domiciliar para orientação:

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a 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) 

e punhos com água e sabão e na impossibilidade desta utilizar álcool a 

70%; 
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Orientar a família ou cuidador sobre sinais de gravidade e condutas a 

serem adotadas;  

Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

realizar isolamento domiciliar,portanto faz-se necessário o fornecimento 

de atestado médico até o fim do período de isolamento, istoé, 14 

partir do início dos sintomas; 

os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

sejanecessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo 

período dos 14 dias, mesmo que não estiverem presentes na consulta da 

pessoa com sintomas; 

Registrar os dados no prontuário do usuário;  

Descartar máscara de proteção em saco de lixo e higienizar as mãos ao 

sair do domicílio; 

Requisitar apoio de transporte para transferência de casos graves 

Oferecer a equipe o retorno sobre o atendimento realizado ou em casos 

necessário solicitar atendimento domiciliar emergencial. 

Organização para atuação no Território: 

O Agente Comunitário de Saúde deverá antes de iniciar as atividades no 

território realizar sua programação de visitas em conjunto com 

Enfermeira (o) para estabelecer as atividades prioritárias. 

Visita Domiciliar para orientação: 

Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para 

orientação sobre os cuidados preventivos, deverá: 

referencialmente 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 
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bre sinais de gravidade e condutas a 

Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

se necessário o fornecimento 

de atestado médico até o fim do período de isolamento, istoé, 14 dias a 

os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

sejanecessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo 

não estiverem presentes na consulta da 

Descartar máscara de proteção em saco de lixo e higienizar as mãos ao 

de casos graves 

Oferecer a equipe o retorno sobre o atendimento realizado ou em casos 

 

O Agente Comunitário de Saúde deverá antes de iniciar as atividades no 

 sua supervisão –

Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para 

referencialmente não adentrar os domicílios e manter distância 

Somente adentrar os domicílios fazendo uso de EPI (Equipamento de 

máscara cirúrgica e realizar higienização das mãos 

e punhos com água e sabão e na impossibilidade desta utilizar álcool a 
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●  Questionar sobre a condição de sinais 

família atentando para o

Respiratória Aguda Grave (SRAG);

●  Orientar sobre: 

● Sinais e sintomas de infecção pelo novo coronavírus SARS

● 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 crôn

hipertensão e câncer);

● Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones 

fornecidos; 

● Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

realizar isolamento domiciliar,portanto faz

de atestado médico

partir do início dos sintomas

● Que os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

sejanecessário, os contatos deverão receber

período dos 14 dias, 

pessoacom sintomas

● Atendimento da Unidade Básica de Saúde 

sintomas graves de infecção pelo novo coronavírus SARS

●  Usuários com sintomas de síndrome gripal (febre >= 38ºC 

referida + tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta), 

encaminhar para UBS.

 

● Visita Domiciliar para monitoramento de 

Gripal: 

O Agente Comunitário de 

e identificação de casos suspeitos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome 
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uestionar sobre a condição de sinais e sintomas dos componentes da 

família atentando para os Síndrome gripal (SG) e da Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG); 

 

Sinais e sintomas de infecção pelo novo coronavírus SARS

Medidas de higiene das mãos com água e sabão; 

equado 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 crôn

hipertensão e câncer); 

Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones 

Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

realizar isolamento domiciliar,portanto faz-se necessário o fornecimento 

de atestado médico até o fim do período de isolamento, istoé, 14 dias a 

partir do início dos sintomas; 

os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

sejanecessário, os contatos deverão receber atestado médico pelo 

período dos 14 dias, mesmo que não estiverem presentes na consulta da 

pessoacom sintomas; 

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

sintomas graves de infecção pelo novo coronavírus SARS

Usuários com sintomas de síndrome gripal (febre >= 38ºC 

referida + tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta), 

encaminhar para UBS. 

Visita Domiciliar para monitoramento de pacientes com Síndrome 

O Agente Comunitário de Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para busca 

e identificação de casos suspeitos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome 
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e sintomas dos componentes da 

s Síndrome gripal (SG) e da Síndrome 

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

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, 

Comunicação não presencial dos sintomas através de telefones 

Que todas as pessoas com diagnóstico de Síndrome Gripal deverão 

se necessário o fornecimento 

até o fim do período de isolamento, istoé, 14 dias a 

os contatos domiciliares de paciente com SG confirmada também 

deverão realizar isolamentodomiciliar por 14 dias, e que caso 

atestado médico pelo 

não estiverem presentes na consulta da 

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), 

pacientes com Síndrome 

Saúde ao realizar a Visita Domiciliar para busca 

e identificação de casos suspeitos de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome 
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Respiratória Aguda Grave (SRAG), com quadro leve e em isolamento domiciliar, 

deverá: 

●  Realizar orientação ao usuário fazendo uso de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual) 

punhos com álcool a 70%;

●  Reforçar e orientar sobre o importância do isolamento domiciliar; 

●  Questionar sobre a c

componentes da família;

●  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 (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 domicilia

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 respiratór

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

 

 

● Orientação quanto ao atendimento a ser realizado nas Unidades de 

Saúde: 

O Agente de Saúde deve orientar durante a visita domiciliar que:

● O serviço de saúde adotará medidas para garantir que todos os casos   

de Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) sigam os procedimentos de higiene respiratória, et
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Respiratória Aguda Grave (SRAG), com quadro leve e em isolamento domiciliar, 

Realizar orientação ao usuário fazendo uso de EPI (Equipamento de 

Proteção Individual) - máscara cirúrgica e realizar higienização das mão e 

punhos com álcool a 70%; 

Reforçar e orientar sobre o importância do isolamento domiciliar; 

Questionar sobre a condição de sinais e sintomas dos demais 

componentes da família; 

Realizar a orientação sobre:  

Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração 

Uso adequado de máscaras; 

Uso adequado de álcool gel (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 respiratór

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

Orientação quanto ao atendimento a ser realizado nas Unidades de 

O Agente de Saúde deve orientar durante a visita domiciliar que:

serviço de saúde adotará medidas para garantir que todos os casos   

Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) sigam os procedimentos de higiene respiratória, et
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Respiratória Aguda Grave (SRAG), com quadro leve e em isolamento domiciliar, 

Realizar orientação ao usuário fazendo uso de EPI (Equipamento de 

máscara cirúrgica e realizar higienização das mão e 

Reforçar e orientar sobre o importância do isolamento domiciliar;  

ondição de sinais e sintomas dos demais 

Medidas de higiene das mãos com água e sabão e o tempo de duração 

Uso adequado de álcool gel (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, 

r e informar à equipe 

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, 

Sobre a necessidade de buscar atendimento em caso de agravamento 

dos sinais e sintomas da infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2; 

Orientação quanto ao atendimento a ser realizado nas Unidades de 

O Agente de Saúde deve orientar durante a visita domiciliar que: 

serviço de saúde adotará medidas para garantir que todos os casos   

Síndrome gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse 



 

4ª Avenida 400, Plataforma 6, Lado B, 2º andar, Sala 222 
Tel.71 3115-4162 / 4198 

e higiene das mãos e utilização de máscaras cirúrgicas, durante todo o 

período que permanecerem na unidade;

●  Os idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes portadores de 

doença crônicas (doença cardiovascular, diabetes, doença resp

crônica, hipertensão e câncer), gestantes e puérperas serão prioritários 

para atendimento e serão conduzidos a uma área reservada na unidade 

de saúde; 

●  A comunidade deve evita

de alerta do COVID

urgência.  

 

 

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DO ACS:

 

Fonte: Dab/SESAB 

 

● Para evitar aglomerações:

IMPORTANTE: O Agente Comunitário de Saúde deve 

Visita Domiciliar, que não será permitido aglomerações nas UBS e como 

medidas preventivas, solicita
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e higiene das mãos e utilização de máscaras cirúrgicas, durante todo o 

período que permanecerem na unidade; 

Os idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes portadores de 

doença crônicas (doença cardiovascular, diabetes, doença resp

crônica, hipertensão e câncer), gestantes e puérperas serão prioritários 

para atendimento e serão conduzidos a uma área reservada na unidade 

A comunidade deve evitar a ida aos serviços de saúde, durante período 

de alerta do COVID-19, quando não se tratar de real necessidade de 

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO DO ACS: 

Para evitar aglomerações: 

IMPORTANTE: O Agente Comunitário de Saúde deve 

Visita Domiciliar, que não será permitido aglomerações nas UBS e como 

medidas preventivas, solicita-se: 
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e higiene das mãos e utilização de máscaras cirúrgicas, durante todo o 

Os idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos, pacientes portadores de 

doença crônicas (doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória 

crônica, hipertensão e câncer), gestantes e puérperas serão prioritários 

para atendimento e serão conduzidos a uma área reservada na unidade 

r a ida aos serviços de saúde, durante período 

19, quando não se tratar de real necessidade de 

 

IMPORTANTE: O Agente Comunitário de Saúde deve orientar em sua 

Visita Domiciliar, que não será permitido aglomerações nas UBS e como 
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● Distanciamento de 2 metros nas filas;

● Permanência em locais arejados e externos da UBS;

● Agendamento de atendimentos quando possível;

● Comparecer às consultas exatamente no horário agendado;

● Uso de ferramentas de comunicação 

dúvidas (Whatsapp, Telegram, SMS, Ligações telefônicas, entre outros 

que a equipe disponibilizar)

 

● Medidas de prevenção populacional:

● Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e 

a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, 

descartando-os após o uso;

● Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

segundos. Se não houv

mãos à base de álcool;

● Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

● Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acion

fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença;

● Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e 

Manter os ambientes bem ventilados.

 

 

 

Diretoria de Atenção Básica 
4ª Avenida 400, Plataforma 6, Lado B, 2º andar, Sala 222 – Centro Administrativo da Bahia  – Salvador-Bahia  CEP 41.750

4162 / 4198 – Fax 3115-8378 E-mail:  sesab.dab@saude.ba.gov.br  Site: www.saude.ba.gov.br/dab

Distanciamento de 2 metros nas filas; 

Permanência em locais arejados e externos da UBS; 

Agendamento de atendimentos quando possível; 

parecer às consultas exatamente no horário agendado;

Uso de ferramentas de comunicação não presenciais para orientação e 

dúvidas (Whatsapp, Telegram, SMS, Ligações telefônicas, entre outros 

que a equipe disponibilizar) 

Medidas de prevenção populacional: 

Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e 

a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, 

os após o uso; 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as 

mãos à base de álcool; 

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acion

fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença; 

e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e 

Manter os ambientes bem ventilados. 
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parecer às consultas exatamente no horário agendado; 

presenciais para orientação e 

dúvidas (Whatsapp, Telegram, SMS, Ligações telefônicas, entre outros 

Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e 

a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido ou lenço de papel, 

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 

er água e sabão, usar um desinfetante para as 

Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

Orientar sobre os sinais e sintomas do novo coronavírus que acionem o 

e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; e 
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● Orientação para os casos que necessitem isolamento domiciliar:
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Orientação para os casos que necessitem isolamento domiciliar:
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Orientação para os casos que necessitem isolamento domiciliar: 
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O isolamento domiciliar voluntário ou clínico ou epidemiológico ou 

compulsório é uma forma da pessoa em condição suspeita de infecção do Novo 

Coronavírus - SARS-CoV

contaminar outras pessoas e consequentemente

19). Nesses casos o Agente Comunitário de Saúde deverá:

●  Orientar o paciente em isolamento domiciliar conforme direcionamento 

dos profissionais de saúde e autoridades sanitárias. lembrando de 

confirmar a NÃO UTILIZAÇÃO de espaço

●  Academia; 

●  Salão de beleza;

●  Social no clube/ jogos de futebol;

●  Igreja, templos, sociedades, centros, cultos, festas, bailes, baladas, etc...

●  Hospitais quando não apresentar sintomas graves;

●  Shopping; 

●  Visitar outras pessoas principalme

 

●  Estimular a consciência coletiva

máscara e álcool a 70%; bem como, a de alimentos e materiais de 

higiene além do consumo normal.

●  Combinar com o paciente que em quadro agravado (aumento da febre ou 

tosse e dificuldade de respirar) o mesmo deverá buscar ajuda para 

atendimento imediato.

●  Orientar que ao receber visita, inclusive do próprio ACS, o mesmo 

deverá: 

● Fazer uso de máscara cirúrgica;

● Lavar as mãos corretamente antes de receber ou entregar qualquer 

material; 

● Manter a etiqueta de espirro ou tosse;

● Orientar a pessoa a distanciar dele por pelo menos 2 metros;

 

Obs.: Não tendo Máscara, é obrigatório o distanciamento de 2 metros, 

orientar a pessoa sobre sua condição e falar com uma barreira física (Ex.: 

janela de vidro, porta) entre o usuário e o visitador ou uso de celular ou 
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O isolamento domiciliar voluntário ou clínico ou epidemiológico ou 

compulsório é uma forma da pessoa em condição suspeita de infecção do Novo 

CoV-2 ou com confirmação com quadro não grave, não 

contaminar outras pessoas e consequentemente disseminar a doença (COVID 

19). Nesses casos o Agente Comunitário de Saúde deverá: 

Orientar o paciente em isolamento domiciliar conforme direcionamento 

dos profissionais de saúde e autoridades sanitárias. lembrando de 

confirmar a NÃO UTILIZAÇÃO de espaços sociais como:

Salão de beleza; 

cial no clube/ jogos de futebol; 

Igreja, templos, sociedades, centros, cultos, festas, bailes, baladas, etc...

Hospitais quando não apresentar sintomas graves; 

Visitar outras pessoas principalmente idosos. 

consciência coletiva alertando sobre a não estocagem de 

máscara e álcool a 70%; bem como, a de alimentos e materiais de 

higiene além do consumo normal. 

Combinar com o paciente que em quadro agravado (aumento da febre ou 

ificuldade de respirar) o mesmo deverá buscar ajuda para 

atendimento imediato. 

Orientar que ao receber visita, inclusive do próprio ACS, o mesmo 

Fazer uso de máscara cirúrgica; 

Lavar as mãos corretamente antes de receber ou entregar qualquer 

Manter a etiqueta de espirro ou tosse; 

Orientar a pessoa a distanciar dele por pelo menos 2 metros;

Obs.: Não tendo Máscara, é obrigatório o distanciamento de 2 metros, 

orientar a pessoa sobre sua condição e falar com uma barreira física (Ex.: 

janela de vidro, porta) entre o usuário e o visitador ou uso de celular ou 
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O isolamento domiciliar voluntário ou clínico ou epidemiológico ou 

compulsório é uma forma da pessoa em condição suspeita de infecção do Novo 

quadro não grave, não 

disseminar a doença (COVID 

Orientar o paciente em isolamento domiciliar conforme direcionamento 

dos profissionais de saúde e autoridades sanitárias. lembrando de 

s sociais como: 

Igreja, templos, sociedades, centros, cultos, festas, bailes, baladas, etc... 

alertando sobre a não estocagem de 

máscara e álcool a 70%; bem como, a de alimentos e materiais de 

Combinar com o paciente que em quadro agravado (aumento da febre ou 

ificuldade de respirar) o mesmo deverá buscar ajuda para 

Orientar que ao receber visita, inclusive do próprio ACS, o mesmo 

Lavar as mãos corretamente antes de receber ou entregar qualquer 

Orientar a pessoa a distanciar dele por pelo menos 2 metros; 

Obs.: Não tendo Máscara, é obrigatório o distanciamento de 2 metros, 

orientar a pessoa sobre sua condição e falar com uma barreira física (Ex.: 

janela de vidro, porta) entre o usuário e o visitador ou uso de celular ou 
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telefone fixo para se comunicarem a distância.
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telefone fixo para se comunicarem a distância. 
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Fonte: G1,Guia de isolamento domiciliar por causa do novo coronavírus 
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Fonte: G1,Guia de isolamento domiciliar por causa do novo coronavírus — Foto: Arte/G1, 16 Mar 2020. 
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● Registro no Sistema de 

Registrar o atendimento na Ficha de Atendimento Domiciliar do Sistema de 

Informação (e-SUS AB):

● Visita Domiciliar a casos suspeitos ou confirmados em isolamento 

domiciliar – Registrar no campo “Motivo da Visita”/ 

Sintomático Respiratório;

● Visita Domiciliar para orientação 

Orientação-Prevenção

 

● Equipamentos de Proteção Individuais para não contaminação com 

o SARS-CoV-2 em visita domiciliar:

● Máscara cirúrgica

domicílio); 

● Álcool em gel A 70%.

 

● Estratégias de Orientação e Monitoramento à distância

 

O Agente Comunitário de Saúde, desde que pactuado com a supervisão, 

gestão da Atenção Básica ou superior, poderá fazer uso

orientação e monitoramento à distância, tais como, mensagens por aplicativo, 

telefonemas, videoconferências entre outros, para se comunicar com os 

usuários sem a necessidade de visita domiciliar.

Esta atividade poderá ser realizada se o 

aceite do usuário, a condição técnica para realizá

potencializa sua ação no território e neste momento pode ser a única opção, no 

contexto de transmissãocomunitária

usuários e disseminar informações oficiais.

Em situações de normalidade ela não substitui a visita domiciliar e atividades 

coletivas do Agente Comunitário de Saúde.
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Registro no Sistema de Informação da Atenção Primária (e

Registrar o atendimento na Ficha de Atendimento Domiciliar do Sistema de 

SUS AB): 

Visita Domiciliar a casos suspeitos ou confirmados em isolamento 

Registrar no campo “Motivo da Visita”/ “Acompanhamento”/ 

Sintomático Respiratório; 

Visita Domiciliar para orientação – Registrar no campo “Motivo da Visita”/ 

Prevenção 

Equipamentos de Proteção Individuais para não contaminação com 

2 em visita domiciliar: 

Máscara cirúrgica (para os casos em que necessite adentrar no 

Álcool em gel A 70%. 

Estratégias de Orientação e Monitoramento à distância

O Agente Comunitário de Saúde, desde que pactuado com a supervisão, 

gestão da Atenção Básica ou superior, poderá fazer uso de estratégias de 

orientação e monitoramento à distância, tais como, mensagens por aplicativo, 

telefonemas, videoconferências entre outros, para se comunicar com os 

usuários sem a necessidade de visita domiciliar. 

Esta atividade poderá ser realizada se o Agente Comunitário de Saúde tiver o 

aceite do usuário, a condição técnica para realizá-la, sendo que esta 

potencializa sua ação no território e neste momento pode ser a única opção, no 

transmissãocomunitária pelo SARS-CoV-2, para orientar os 

uários e disseminar informações oficiais. 

Em situações de normalidade ela não substitui a visita domiciliar e atividades 

coletivas do Agente Comunitário de Saúde. 
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Informação da Atenção Primária (e-SUS AB): 

Registrar o atendimento na Ficha de Atendimento Domiciliar do Sistema de 

Visita Domiciliar a casos suspeitos ou confirmados em isolamento 

“Acompanhamento”/ 

Registrar no campo “Motivo da Visita”/ 

Equipamentos de Proteção Individuais para não contaminação com 

(para os casos em que necessite adentrar no 

Estratégias de Orientação e Monitoramento à distância 

O Agente Comunitário de Saúde, desde que pactuado com a supervisão, 

de estratégias de 

orientação e monitoramento à distância, tais como, mensagens por aplicativo, 

telefonemas, videoconferências entre outros, para se comunicar com os 

Agente Comunitário de Saúde tiver o 

la, sendo que esta 

potencializa sua ação no território e neste momento pode ser a única opção, no 

2, para orientar os 

Em situações de normalidade ela não substitui a visita domiciliar e atividades 
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 Informações adicionais:  
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