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Fonte:  http://www.sindsep-am.com.br

Sou Agente Comunitária/o de Saúde –

ACS, o que eu preciso saber sobre o novo 

Coronavírus (COVID-19)? 
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O Ministério da Saúde (BRASIL, 2020), frente à atual situação

epidemiológica da COVID-19, descreve as seguintes

orientações para os/as Agentes Comunitários de Saúde:

QUAIS  ORIENTAÇÕES DEVO SEGUIR? 

Auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos. 

Orientar durante as visitas domiciliares que crianças menores

de 5 anos com sinais e sintomas respiratórios devem procurar

a unidade de saúde. Caso o município e/ou a unidade

apresentem fluxo próprios, os mesmo devem ser seguidos.

Orientar durante as visitas domiciliares que pessoas com 60

anos ou mais com sinais e sintomas respiratórios devem

entrar em contato com a unidade de saúde. Caso o município

e/ou a unidade apresentem fluxo próprios, os mesmo devem

ser seguidos.

Auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e

confirmados.

BRASIL, 2020

Orientar a população sobre a doença, medidas de prevenção

e sinais e sintomas.
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Realizar atividades educativas na unidade enquanto os 

pacientes aguardam atendimento. 

Auxiliar as atividades de campanha de vacinação de modo a

preservar o trânsito entre pacientes que estejam na unidade

por conta de complicações relacionadas ao covid-19,

priorizar os idosos.

Organizar o fluxo de acolhimento de modo a evitar

aglomeração de grupos com mais de 10 pessoas e,

preferencialmente em ambientes arejados.

Realizar busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome

gripal na comunidade. Principalmente em casos de pacientes

que se enquadram no grupo de risco (gestante, pessoas com

doenças crônicas, puérperas e idosos) e não compareceram

a unidade de saúde para a realizar a vacina contra influenza.

BRASIL, 2020

Fonte: <https://www.blog.saude.gov. 5



CUIDADOS DURANTE A VISITA DOMICILIAR

Higienizar as mãos com álcool em gel 70%.

Manter distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro, não
havendo possibilidade de distanciamento, utilizar máscara
cirúrgica;

Priorizar visita aos pacientes de risco (pessoas com 60 anos ou
mais ou com doenças crônicas não transmissíveis como
diabetes, hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica,
asma, DPOC, doença cardíaca, imunossuprimidos, entre outras)
por serem grupo de risco

Não realizar atividades dentro do domicílio. A visita estará
limitada apenas na área peri domiciliar (frente, lados e fundo do
quintal ou terreno).

BRASIL, 2020

FONTE: <https://sindacsba.org.br
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Nos casos de visita às pessoas com suspeitas da Covid-19,

sempre utilizar máscara cirúrgica e garantir uso de EPI

apropriado.

ACS que apresentar febre e qualquer sintoma respiratório

(tosse, coriza, dor de garganta, falta de ar, etc), deve

permanecer em isolamento domiciliar conforme orientação do

médico e/ou enfermeiro.

A//O ACS com mais de 60 anos e/ou condições crônicas

devem trabalhar na Unidade de Saúde em atividades de

monitoramento e administrativas que não demandem

atendimento ao público.

Fonte: https://www.trabalhosescolares.net

BRASIL, 2020
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Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O

novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos

registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-

19). Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em

humanos e animais; sendo que a maioria das infecções por coronavirus em

humanos são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao

desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, podem

eventualmente levar a infecções graves em grupos de risco: gestantes,

idosos e crianças

O QUE É O CORONAVÍRUS (COVID-19)?

AGENTE ETIOLÓGICO

Trata-se de RNA vírus da ordem Nidovirales da família Coronaviridae. Os

vírus da SARS-CoV (Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave)

MERS-CoV (Coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio) e

2019-nCoV são da subfamília Betacoronavírus que infectam somente

mamíferos; são altamente patogênicos e responsáveis por causar síndrome

respiratória e gastrointestinal.

Fonte: Biologianet. Disponível em: <https://www.biologianet.com

BRASIL, 2020
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Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em

muitas espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos e

morcegos. (BRASIL, 2020). A imagem abaixo mostra os animais

que podem transmitir o vírus para o homem:

QUEM SÃO OS HOSPEDEIROS? 

Fonte:  WS Journal. Disponível em: <https://www.poder360.com.br 9



Em média, o período de incubação é estimado em 5 a 6 dias,

podendo variar de 0 a 14 dias .

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DO VÍRUS?

Nos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias

após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do

Novo Coronavírus (2019-nCoV) sugerem que a transmissão possa

ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. Até o

momento, não há informações suficientes de quantos dias

anteriores ao início dos sinais e sintomas que uma pessoa

infectada passa a transmitir o vírus.

MEIOS DE TRANSMISSÃO DA COVID-19

A transmissão ocorre de uma pessoa doente para outra ou

por contato próximo (cerca de 2 metros), por meio de:

Fonte: BRASIL, 2020
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O coronavírus (Covid-19) é similar a uma gripe. Geralmente é

uma doença leve a moderada, mas alguns casos podem ficar

graves.

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

Fonte: Rosana Richtmann e Wldmr Queiroz do Instituto Emílio Rias, OMS e MS. <https://g1.globo.com
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PREVENÇÃO

Atualmente não existe vacina para prevenção de infecção para

COVID-19. A melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao

vírus e as seguintes práticas: .

Lave as mãos com frequência, com água e sabão

ou então higienize com álcool em gel 70%

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço

ou com o braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não

lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos como já

indicado.

Evite aglomerações e mantenha os ambientes

ventilados.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como

talheres, toalhas, pratos e copos.

Se estiver doente, evite contato físico com outras

pessoas e fique em casa até melhorar.

BRASIL, 2020
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EXISTE TRATAMENTO?

Atualmente, não há tratamento para infecções causadas pelo

novo Coronavírus humano.

➢Procurar atendimento médico somente na presença de sintomas   

graves. 

➢Repouso;

➢Consumir bastante água;

➢Medidas farmacológicas para aliviar os sintomas, conforme 

prescrição médica;

➢Seguir orientações do profissional de saúde. 

➢Permanecer em isolamento domiciliar. 

O QUE FAZER NOS CASOS DE INFECÇÃO?

BRASIL, 2020

Fonte: Rondônia em pauta. Disponível em:<https://rondoniaempauta.com.br 13



CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE EM 

ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS

Permanecer em quarto isolado e bem ventilado;

Caso não seja possível isolar o paciente em um quarto único,

manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Dormir em

cama separada (exceção: mães que estão amamentando devem

continuar amamentando com o uso de máscara e medidas de

higiene, como a lavagem constante de mãos);

Limitar a movimentação do paciente pela casa. Locais da casa

com compartilhamento (como cozinha, banheiro etc.) devem

estar bem ventilados;

Utilização de máscara cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente

não tolere ficar por muito tempo, realizar medidas de higiene

respiratória com mais frequência; trocar máscara cirúrgica

sempre que esta estiver úmida ou danificada;

Em idas ao banheiro ou outro ambiente obrigatório, o doente

deve usar obrigatoriamente máscara;

Realizar higiene frequente das mãos, com água e sabão ou álcool

em gel, especialmente antes de comer ou cozinhar e após ir ao

banheiro;

Sem visitas ao doente;

O paciente só poderá sair de casa em casos de emergência.

Caso necessário, sair com máscara e evitar multidões, preferindo

transportes individuais ou a pé,

sempre que possível.

BRASIL, 2020
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CASOS SUSPEITOS OU CASO CONFIRMADO 

OREINTAÇÕES PARA CUIDADORES

U
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0
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0

LIMPEZA DE OBJETOS E SUPERFÍCIES

➢Em isolamento domiciliar, não compartilhe objetos de uso

pessoal (talheres, pratos, copos ou garrafas).

➢ Superfícies que são tocadas frequentemente (inclusive

banheiros e toaletes) devem ser limpas mais de uma vez por dia

com solução contendo alvejante (1 parte de alvejante para 99

partes de água).

➢ Com relação às roupas pessoais, de cama e banho, estas

devem ser lavadas isoladamente com sabão comum e água entre

60-90ºC.

UFMA, 2020
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PRIORIDADE DE ATENDIMENTOS NAS 

UNIDADES DE SAÚDE

Idosos acima dos 60 anos

Isso porque a baixa imunidade faz dessas pessoas mais

vulneráveis à ação do vírus e a complicações decorrentes dele,

como síndromes respiratórias agudas graves.

Pessoas com doenças crônicas

Doenças crônicas não transmissíveis como diabetes,

hipertensão, doença cardíaca, doença renal crônica, asma,

DPOC, doença cardíaca, imunossuprimidos, entre outras .

Gestantes e puérperas

Possuem maior potencial de risco para desenvolvimento de

Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG por Síndrome

Gripal decorrente do vírus da Influenza. Desta forma, importante

seguir as recomendações de proteção contra a COVID -19.

BRASIL, 2020; VALENTE, 2020.

FONTE: <https://www.estrategiaconcursos.com.br
FONTE:<https://br.freepik.com 16



PARA ONDE ENCAMINHAR OS CASOS 

SUSPEITOS DE INFECÇÃO DA COVID-19?

➢Os CASOS SUSPEITOS LEVES podem não

necessitar de hospitalização, sendo

acompanhados pela Atenção Primária e

instituídas medidas de precaução domiciliar.

Porém, é necessário a avaliação do

profissional de saúde, para avaliar cada caso.

➢Os CASOS GRAVES devem ser encaminhados para Hospital

de Referência municipal e/ou estadual para isolamento e

tratamento.

PROTEÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA 

FAMÍLIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 

Profissionais de saúde

➢Contenção respiratória

➢Máscara cirúrgica;

➢Uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis;

➢Lavar as mãos com frequência;

➢Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com

frequência;

Pacientes

➢Fornecer máscara cirúrgica;

➢Isolamento com precaução de contato sala isolada e bem

arejada

BRASIL, 2020

BRASIL, 2020
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PASSO A PASSO PARA A 
HIGIENE ADEQUADA DAS MÃOS 

Fonte: JM Online. Disponível em: <https://jmonline.com.br
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ORIENTAÇÕES PARA O USO DE

MÁSCARAS CIRÚRGICAS 

➢Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e o nariz e

amarre com segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a

máscara.

➢Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la.

➢Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não

toque na frente, mas remova o laço ou nó da parte posterior).

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

higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel, se visivelmente

suja.

➢Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim

que estiver úmida ou danificada

➢Não reutilize máscaras descartáveis;

➢Após o uso, descarte a máscara em local apropriado.

FONTE:<https://www.semprefamilia.com.br

BRASIL, 2020
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É  INDICADO UTILIZAR MÁSCARA 

ARTESANAL DE TECIDO?

A nota técnica nº 42 de 31 de Março de 2020 recomenda o uso

de máscaras artesanais como método que pode ser utilizado por

todos para proteção individual com a perspectiva de conter e

derrotar a pandemia causada pela COVID-19.

Uso de máscaras, mesmo as artesanais, podem se comportar

como uma barreira mecânica, e assim impedir que gotículas

possam infectar outras pessoas.

As máscaras podem ser confeccionadas em casa com materiais

tão simples quanto uma camiseta de algodão e uma tesoura.

FONTE: G1<https://g1.globo.com
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ATENÇÃO!

O uso da máscara artesanal é uma medida complementar de

proteção. Portanto, o uso é eficaz como barreira adicional na

captura de parte das gotículas, que representam a principal via

de transmissão do coronavírus.

Fonte: https://www.vvale.com.br
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