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INSTRUÇÃO NORMATIVA/SMS Nº 01/2020 

 

 Dispõe sobre a normativa das atividades de 
saúde nas Unidades Básicas de Saúde e 
Centro de Triagem de Sintomáticos 
Respiratórios para o enfrentamento da 
Emergência de saúde pública de importância 
Internacional decorrente do novo 
coronavírus (COVID19), e dá outras 
providências. 

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, no exercício da competência que 
lhe é outorgada pelo art. 74º, inciso V, da Lei Orgânica do Município, art. 6º, III, da 
Lei Municipal nº 3.729/2017, art.41º do Decreto nº 3.906/2020 e art.1º do Decreto nº 
3.909/2020; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 01/2020 de 23 de Março de 2020, que dispõe 
sobre as medidas de enfrentamento da Emergência de saúde pública de importância 
Internacional decorrente do novo coronavírus (COVID19); 

CONSIDERANDO que a Organização mundial de Saúde (OMS) declarou, em 
11 de Março de 2020, que a disseminação comunitária do Covid19 em todos os 
Continentes caracteriza Pandemia; 

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em geral em 
pacientes graves, levando o Sistema de Saúde a receber uma demanda muito maior 
do que sua capacidade de atendimento; 

CONSIDERANDO a manifestação do vírus em outros países e o aumento 
abrupto dos casos; 

CONSIDERANDO a suspensão dos eventos coletivos em todo o mundo; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 de 4 de Fevereiro de 2020, em que o 
Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana oelo novo Coronavírus 
(2019-nCoV); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da 
Saúde, que Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização dos disposto na Lei 
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nº 13.979 de 6 de Fevereiro de 2020, que estabelece medidas para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID19) no Brasil; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 507/2020 de 16 de Março de 2020; 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a 
fim de evitar a disseminação da doença no Município de São João Batista; 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Municipal de Saúde para que os 
países redobrem o comprometimento contra a pandemia do novo coronavírus; 

CONSIDERANDO a decisão colegiada dos 22 (vinte e dois) Municípios da 
Região da Grande Florianópolis, representados pelos Prefeitos(as) e Secretários(as) 
Municipais de Saúde, em reunião no dia 17 de Março de 2020; e 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar as atividades 
desenvolvidas pelos serviços de saúde da Rede Municipal de Saúde 

 Expede a presente INSTRUÇÃO NORMATIVA nos seguintes termos: 

Art 1º Fica criado o Comitê de Crise para o enfrentamento da Pandemia do 
COVID19 no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, coordenada pela Secretária 
Municipal de Saúde e composto pelos seguintes representantes: 

 I – Diretor Clínico da Secretaria Municipal de Saúde; 

 II – Coordenadora dos Programas Assistenciais da Atenção Primária à 
Saúde; 

 III – Diretora da Atenção Primária à Saúde; 

 IV – Coordenadora da Saúde Bucal; 

 V – Diretora da UBS Centro; 

 VI – Diretora de Vigilância em Saúde. 

Art 2º Ficam modificados os fluxos de atendimento dos serviços de saúde da 
Rede Municipal de Saúde conforme os termos abaixo descritos: 

CAPÍTULO I – DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE 

Art. 3º Durante o período de vigência da situação de emergência internacional 
devido a pandemia do COVID19 as Unidades Básicas de Saúde atenderão em 
regime de urgência e somente oferecendo atendimento através do Acolher Você, ou 
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seja, atendendo por demanda espontânea e com acolhimento realizado pelos 
enfermeiros e/ou técnicos de enfermagem. 

 I – Os usuários que necessitarem de atendimento, ao chegarem na 
UBS serão acolhidos pelos enfermeiros e/ou técnicos de enfermagem, que farão a 
escuta das queixas e procederão o encaminhamento para o atendimento de duas 
maneiras: 

a) Se a queixa do paciente for relacionada a sintomas respiratórios, o 
enfermeiro fará o encaminhamento do usuário para o Centro de 
Triagem de Sintomáticos Respiratórios, que procederão o devido 
atendimento a todos. 

b) Se a queixa for de qualquer outro problema de saúde que não seja 
relacionada a sintomas respiratórios, o paciente será avaliado pelo 
enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem e sendo necessário, 
será atendido pelo médico. 

Art. 4º Os atendimentos odontológicos eletivos ficam suspensos através da 
Portaria nº 01/2020 da Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, será organizado 
o atendimento das emergências odontológicas centralizando os na UBS Jardim São 
Paulo, enquanto estivermos em situação de emergência de saúde pública. 

Art. 5º Será oferecido um suporte maior de medicamentos em algumas 
unidades de saúde estratégicas, evitando assim que os usuários precisem se 
deslocar para a UBS Central somente para buscar medicamentos. 

 I – Ampliação do estoque e diversidade de medicamentos na UBS 
Jardim São Paulo; 

 II – Ampliação do estoque e diversidade de medicamentos na UBS 
Ribanceira do Sul. 

Art. 6º O trabalho dos ACS – Agentes comunitários de Saúde ficará 
centralizado nas UBS em apoio às equipes de saúde, seja auxiliando em questões 
administrativas e em apoio às necessidades nas tendas de atendimento. As visitas 
domiciliares dos ACS serão realizadas somente em casos estritamente necessários 
e que a equipe definir e/ou requisitar.  

Art. 7º Fica mantida a coleta do Teste do Pezinho em todas as UBS da Rede 
Municipal de Saúde. 

Art. 8º A vacinação de rotina, do calendário básico de vacinação permanece 
mantida normalmente nas UBS Centro e Jardim São Paulo. 

Art. 9º A Campanha de vacina da gripe: Primeira Etapa, oferecida para idosos 
maiores de 55 anos será oferecida no domicílio. Organizada por meio de equipes 
volantes que realizarão a vacina por bairros e com a passagem de carro de som para 
proceder a chamada dos idosos para a vacinação. 
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 I – Os profissionais de saúde serão imunizados nas salas de vacina. 

 II – Os demais grupos de risco serão imunizados conforme a 
organização e calendário do Ministério da Saúde, podendo sofrer alterações 
conforme a situação da pandemia do COVID19. 

CAPÍTULO II – DO FUNCIONAMENTO DO CTSR - CENTRO DE TRIAGEM 
DE SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS 

Art. 10º Instalado junto a UBS Central, o CTSR será organizado a partir de 
tenda de atendimento e triagem externa que contará com equipe de profissionais de 
enfermagem e apoio de ACS e ficará responsável por fazer a primeira escuta dos 
pacientes, com a responsabilidade de identificar os sintomáticos respiratórios dos 
demais e proceder as devidas orientações, procedimentos e encaminhamentos para 
os atendimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A organização do CTSR contará com duas tendas de 
atendimento e com a divisão da área física da UBS Central em duas áreas distintas 
e devidamente separadas internamente. 

a) Área 1 – Composta pela Tenda 1 e área interna da UBS destinada 
ao atendimento de pacientes sintomáticos respiratórios. Os médicos 
deverão seguir o Protocolo de Atendimento pelo Médico nas 
Unidades Voltadas ao COVID19 em SJB (anexo 1 da Normativa). 

b) Área 2 – Composta pela Tenda 2 e área interna da UBS destinada 
para atendimento dos pacientes sem sintomas respiratórios, além 
da oferta de vacinas, teste da linguinha, teste da orelhinha e 
realização do teste do pezinho e procedimentos de enfermagem. 

Art. 11º Fica instituído na UBS Central as áreas denominadas “Área de 
Biossegurança Limpa” e “Área de Biossegurança Contaminada” destinadas ao 
fornecimento e descarte das EPI –Equipamentos de Proteção Individuais de todos 
os profissionais Atuantes na rede Municipal de Saúde. 

 I – “Área de Biossegurança Limpa” – área destinada ao 
armazenamento, controle de estoque e distribuição dos EPIs aos profissionais de 
saúde; 

 II – “Área de Biossegurança Contaminada” – área destinada a 
desparamentação e descarte dos EPIs, assim como a higienização dos 
equipamentos de proteção não descartáveis após o uso. 

CAPÍTULO III – DO ATENDIMENTO DAS GESTANTES, ECG E 
TELEDERMATOSCOPIA 

Art. 12º Fica estabelecido durante todo o período de Emergência de Saúde 
Pública devido a pandemia do COVID19, que os atendimentos às gestantes do 
Município de São João Batista serão concentrados na sede da RFCC – Rede 
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Feminina de Combate ao Câncer, sito à rua Augusto Paulo Durkop, Centro São João 
Batista 

Art. 13º Os atendimentos às gestantes serão oferecidos na RFCC de acordo 
coma carga horária, dias e horários dos médicos: dr. Marco e Dr. David sendo 
agendados pela equipe de enfermagem deslocada para atendimento. 

 I – As gestantes que necessitarem realizar parto cesáreo programado 
previamente à data provável do parto, terão a seguinte organização: 

a) Caso o médico identifique a necessidade de interromper a gestação 
antes do prazo, deverá proceder a confecção de uma carta com o 
detalhamento dos dados clínicos e hipótese diagnóstica que 
justifiquem a solicitação. Esse encaminhamento deverá ser 
entregue administrativamente e internamente à Diretora de 
Enfermagem do Hospital Monsenhor José Locks. A gestante deverá 
ser orientada que espere o contato do hospital informando se houve 
aceite e passando a data programada para a cirurgia. 

b) Para as gestantes com indicação de parto natural ou parto cesáreo 
a ser realizado após o início do trabalho de parto, as gestantes 
deverão ser orientadas que aguardem o início dos sintomas para 
que então procurem a emergência do Hospital e seja procedida a 
sua avaliação e posterior realização do parto, quer seja natural ou 
por cesariana. 

Art. 14º Os exames de ECG e Teledermatoscopia, antes oferecidos na UBS 
Centro, serão realizados nos mesmos dias e horários, porém a partir do dia 25 de 
Março de 2020, realizados na RFCC enquanto perdurar a situação de emergência 
de saúde pública pelo COVID19. 

CAPÍTULO IV – DO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO E 
AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS 

Art.15º Embora os agendamentos de exames especializados e consultas 
eletivos tenham sido suspensos, será permanecida a inserção no SISREG de todos 
os encaminhamentos na lista de espera. 

 I – Os agendamentos dos exames de laboratório e outros exames para 
casos de emergência ou que necessitam ser priorizados serão mantidos. 

 II – Para evitar que os pacientes sejam expostos, segue o sistema de 
malote das UBS para os agendamentos dos exames e consultas. Para os 
encaminhamentos produzidos pela UBS Centro e/ou CTSR, os médicos deverão 
imprimir os encaminhamentos em duas vias, sendo entregue uma para o paciente e 
outra ficará na bancada, onde será recolhido sempre ao final dos atendimentos. 

CAPÍTULO V – DO FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
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Art. 16º A Diretoria de Vigilância em Saúde terá o atendimento normal e de 
plantão. Coordenando os serviços da Vigilância Epidemiológica e Vigilância 
Sanitária. Dando suporte ao Comitê de Crise Municipal e da Secretaria de Saúde, na 
tomada de decisões de prevenção e controle da pandemia bem como na 
organização do processo de trabalho. 

Art. 17º As atividades da Vigilância Sanitária se dará em regime de plantão, 
fiscalizando os serviços essenciais que estão abertos e denúncias. 

Art. 18º A Vigilância Epidemiológica terá o atendimento normal. Alimentando 
os sistemas de informações da VE. Notificando e investigando os agravos de 
notificação compulsória. Investigando, notificando, realizando coleta e 
encaminhamento ao Lacen de exames de SRAG/Covid-19. Organizando a 
Vacinação e campanha da gripe. 

Art. 19º O Programa de Controle de Endemias- Dengue terá o trabalho normal 
de Controle do vetor da Dengue, inspecionando armadilhas e pontos estratégicos, 
delimitação e manutenção dos Focos, Atendimentos a denúncias. 

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20º Essas medidas ficam válidas enquanto for mantida a situação de 
emergência em Saúde pública em decorrência ao COVID19. 

 

São João Batista, 25 de Março de 2020. 

 

 
 

Karin Cristine Geller Leopoldo 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO 1 – INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2020. 

Protocolo de atendimento pelo médico nas Unidades 
voltadas ao COVID-19 em SJB 

Como o vírus é transmitido? 

As principais vias de transmissão são pelo ar ou contato com secreções contaminadas 
como, por exemplo: 

 Catarro; 

 Tosse; 

 Espirro; 

 Gotículas de saliva; 

 Contato pessoal (aperto de mão); 

 Objetos contaminado seguido de contato com mão, nariz ou olhos. 

 
 

Quais são as medidas de precaução que devem ser adotadas 
pelos profissionais de saúde e instituições em casos suspeitos e 
confirmados? 
 

 Lavagem de mãos: os profissionais devem realizar lavagem de mão antes e depois do 
contato com o paciente, com material suspeito e antes de colocar e remover os 
Equipamentos Proteção Individual (EPI). A lavagem de mãos deve durar pelo menos 20 
segundos, com água e sabão estabelecido pelo serviço.  

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): devem ser utilizados os equipamentos de 
proteção de contato, gotículas e aerossóis que incluem: óculos, avental, luvas, máscara 
cirúrgica para transporte e máscara (N95 ou PFF3) para assistência diante de suspeita 
ou caso confirmado.  

 Pacientes sob suspeita devem aguardar o atendimento em ambiente isolado, ventilado, 
com acesso a lavagem de mãos e suprimentos para higienização e descarte de 
secreções. 

 Manter comunicação entre os níveis de atenção à saúde, pacientes sob suspeitas 
identificados na comunidade e direcionados aos centros de referência devem ser 
recebidos com as devidas precauções de transmissão. 

 

 

 

 

 

 



 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI)  

 

MÁSCARA CIRÚRGICA:  Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e 

nariz do profissional por gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma 

distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo 

novo coronavírus (2019-nCoV):  

Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com 

segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;  

Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara; •  

Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas 

remova sempre por trás);  

Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, 

deve-se realizar a higiene das mãos;   

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos 

pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) 

deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia 

mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou 

PFF3).  

 

LUVAS:  as recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são:  

- Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente. Nunca toque 

desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) 

quando estiver com luvas.  

- Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.  

 

PROTETOR OCULAR: os óculos de proteção devem ser utilizados quando houver 

risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e 

excreções.  

Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo 

necessária a higiene correta após o uso.  

Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio. 

CAPOTE/AVENTAL: O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante 

procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e 

excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional.  

Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.  

O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do 

procedimento e antes de sair do da área de assistência.  



Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos para 

evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.  

SINAIS E SINTOMAS CLÁSSICOS: 

• Febre (>37,8ºC);  

• Tosse;  

• Dispneia;  

• Mialgia e fadiga;  

• Sintomas respiratórios superiores; e  

• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros) 

 

ALTERAÇÕES EM EXAMES COMPLEMENTARES mais comuns são infiltrados 

bilaterais nos exames de imagem de tórax, linfopenia no hemograma e aumento da 

proteína C-reativa.  

Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 

anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento.  

Além deles, pessoas com doença crônica, gestantes e puérperas devem ter 

atendimento priorizado.  

Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem comorbidades de risco 

serão conduzidos pela APS/ESF. 

 

 

 

MANEJO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO DE PESSOAS COM SUSPEITA DE 

INFECÇÃO RESPIRATÓRIA CARACTERIZADA COMO SÍNDROME GRIPAL, 

CAUSADA OU NÃO POR COVID-19, NO CONTEXTO DA APS/ESF incluiu os 

passos a seguir:  

1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19  

2. Medidas para evitar contágio na UBS 

3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal  

4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar  

5. Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de 

urgência/emergência ou hospitalares  

6. Notificação imediata  

7. Monitoramento clínico  

8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

 



 

 

ESTRATIFICAÇÃO DE GRAVIDADE DE CASO: 

CASOS LEVES - APS/ESF 

Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais e sintomas de gravidade)  

E Ausência de comorbidades descompensadas que contraindicam isolamento 

domiciliar 

 

CASOS GRAVES - CENTRO DE REFERÊNCIA/ CENTRO DE TRIAGEM 

Síndrome gripal que apresente dispneia ou os sinais e sintomas de gravidade  OU 

Comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar 

 

SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE: 

ADULTOS  

• Déficit no sistema respiratório: 

 • Falta de ar ou dificuldade para respirar; ou  

• Ronco, retração sub/intercostal severa; ou  

• Cianose central; ou  

• Saturação de oximetria de pulso < 95%;  

• Sinais e sintomas de hipotensão (hipotensão arterial com sistólica abaixo de 90 

mmHg e/ ou diastólica abaixo de 60mmHg); ou  

• Diminuição do pulso periférico.  

• Piora nas condições clínicas de doenças de base;  

• Alteração do estado mental, como confusão e letargia;  

• Persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas de 

período afebril. 

 

CRIANÇAS   

Déficit no sistema respiratório:  

• Falta de ar ou dificuldade para respirar**;  

• Ronco, retração sub/intercostal severa;  

• Cianose central;  

• Batimento da asa de nariz;  

• Movimento paradoxal do abdome;  

• Bradipneia e ritmo respiratório irregular;  



• Saturação de oximetria de pulso 

 

**Frequência respiratória (por minuto) em crianças 

1 a 12 meses (30 a 53)  

1 a 2 anos      (22 a 37)  

3 a 5 anos      (20 a 28)  

Escolar           (18 a 25)  

Adolescente  (12 a 20)  

 

 

MANEJO TERAPÊUTICO NA APS  

Medidas Farmacológicas: 

• Prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma 

contraindicação, com possibilidade de intercalar os fármacos antitérmicos em casos de 

difícil controle da febre.  

• Antitérmico via oral: • 1ª opção: Paracetamol  a cada 4/4 horas ou 6/6 horas a 

depender da frequência de febre ou dor. • 2ª opção: Dipirona se dor ou febre, de 6/6 

horas 

• Indica-se o uso de Oseltamivir para todos os casos de síndrome gripal que tenham 

situações de risco para complicações. O ideal é que se inicie o fármaco até 48 horas 

após o início dos sintomas 

• Oseltamivir: • Adultos: 75mg de 12 em 12 horas por 5 dias. • Criança maior de 1 ano: 

• ≤15 kg 30 mg, 12/12h, 5 dias • > 15 kg a 23 kg 45 mg, 12/12h, 5 dias • > 23 kg a 40 

kg 60 mg, 12/12h, 5 dias • > 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias • Criança menor de 1 ano de 

idade: • 0 a 8 meses 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias • 9 a 11 meses 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias 

 

Medidas Clínicas: 

• Isolamento domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas  

• Revisão a cada 48 horas, preferencialmente por telefone, solicitando consulta 

presencial se necessidade de exame físico.  

• Manter repouso, alimentação balanceada e boa oferta de líquidos.  

• Isolamento de contatos domiciliares por 14 dias  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MANEJO ESSENCIAL DE CASOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA 

DO MUNICÍPIO (CENTRO DE TRIAGEM): 

** Síndrome gripal com presença de dispnéia ou os seguintes sinais 

ou sintomas de gravidade: 

• Saturação SpO2 < 95% 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de 

acordo com a idade 

• Piora nas condições clínicas de doenças de base  

• Hipotensão  

• Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda 

OU 

• Comorbidades que indicam avaliação em centro de referência  

• Diabetes (conforme juízo clínico)  

• Doenças cardíacas crônicas descompensadas  

• Doenças respiratórias crônicas descompensadas  

• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)  

• Imunossuprimidos  

• Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica 

• Gestante de alto risco 

 

CONDUTA:   

• Transporte apropriado Centro de referência  

• Atestado médico até o fim do isolamento  

• Manejo Clínico  

• Isolamento domiciliar após alta até o fim do período de contágio.  

• Monitoramento por telefone a cada 48h até o fim do período de isolamento 

domiciliar  


