
 
 

 

 

Secretaria de Estado de Saúde do Amapá 

Secretaria Adjunta de Enfrentamento à COVID-19 

 

NOTA TÉCNICA nº 0001/2020 SAEC/SESA, de 28 de maio de 2020 

 

 

CONSIDERANDO a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde regulamentada pela 

Portaria MS/GM nº 1.559, de 1º de agosto de 2008; 

CONSIDERANDO a ação regulatória, que é o elemento ordenador e orientador dos fluxos assistenciais, 

sendo responsável pelo mecanismo de relação entre a gestão e os vários serviços de saúde, assim como 

da relação entre esses serviços, deve ser iniciada na Atenção Primária que exerce função de 

coordenadora do cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde; 

CONSIDERANDO a Portaria Ministério da Saúde Nº 1.600/2011, a qual reformula a Política Nacional de 

Atenção às Urgências, de 2003, e institui a Rede de Atenção às Urgências e Emergências no SUS; 

CONSIDERANDO uma das diretrizes fundamentais do SUS, da Lei 8.080/1990, que é configurar uma 

rede de ações e serviços de saúde capaz de garantir o acesso, a circulação e o acompanhamento dos 

pacientes entre os diversos níveis de atenção, orientados por um sistema de referência e 

contrarreferência municipal e intermunicipal; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que 

o surto da doença causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. E em 11 de março de 2020, a COVID-19 foi caracterizada pela 

OMS como uma pandemia; 

 

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO A COVID-19 DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE DO AMAPÁ, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto N° 1.527, de 15 de abril 

de 2020, pela presente,  

 

DETERMINA: 



 

Devido a declaração, pela OMS, da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19), a SECRETARIA 

ADJUNTA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO AMAPÁ 

sistematiza as ações de regulação do acesso, de modo a apoiar em caráter complementar, os demais 

setores de saúde pública do Estado do Amapá envolvidos na regulação do acesso aos leitos de 

internação e de urgência, para o enfrentamento de Emergências de Saúde Pública. 

 

1 – Critérios de encaminhamento: 

 

A indicação de encaminhamentos varia conforme o quadro clínico do usuário, a partir da avaliação 

médica, sendo:  

• Casos leves: indicado isolamento domiciliar e tratamento sintomático (não necessita internação 

hospitalar).  

• Casos moderados: indicado internação hospitalar em leito de enfermaria em isolamento.  

• Casos graves: indicado internação hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).  

1.1 – Casos leves 

A) Doença não complicada:  

Quadro compatível com infecção de vias aéreas superiores, sem sinais de desidratação, dispneia, sepse 

ou disfunção de órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns são: febre, tosse, dor na garganta, congestão 

nasal, cefaleia, mal-estar e mialgia. Imunossuprimidos, idosos e crianças podem apresentar quadro 

atípico. Esses pacientes não apresentam sinais de desidratação ou dificuldade para respirar.  

1.2 – Casos moderados 

A) Pneumonia sem complicações:  

Infecção do trato respiratório inferior sem sinais de gravidade. Criança sem pneumonia grave, sem tosse 

ou dificuldade para respirar e respiração rápida:  

< 2 meses: ≥ 60 ipm,  

2 a 11 meses: ≥ 50 ipm,  

1 a 5 anos: ≥ 40 ipm. 

 

B) Pneumonia Grave: 

Adolescente ou adulto: infecção do trato respiratório inferior com alguns dos seguintes sinais de 

gravidade: frequência respiratória > 30 incursões por minuto; dispneia; SpO2 < 90% em ar ambiente; 

cianose; disfunção orgânica.  

Crianças com tosse ou dificuldade de respirar ainda podem ter como critérios de gravidade: uso de 

musculatura acessória para respiração; incapacidade ou recusa de se amamentar ou ingerir líquidos; 

sibilância ou estridor em repouso; vômitos incoercíveis; alteração do sensório (irritabilidade ou 

sonolência); convulsões. A frequência respiratória que denota gravidade em infantes dependerá da idade, 

a saber: 

< 2 meses: ≥ 60 irpm; 

2 a 11 meses: ≥ 50 irpm; 



1 a 5 anos: ≥ 40 irpm. 

 

1.3 Casos graves 

A) Síndrome de Angústia Respiratória Aguda 

Início ou agravamento dos sintomas respiratórios, até 1 semana do aparecimento da doença. Pode ainda 

apresentar: alterações radiológicas (opacidades bilaterais, atelectasia lobar/ pulmonar ou nódulos); 

edema pulmonar não explicado por insuficiência cardíaca ou hiper-hidratação; relação PaO2/FiO2 ≤ 300 

mmHg – leve (entre 200-300 mmHg), moderada (entre 100-200 mmHg) e grave (abaixo de 100 mmHg). 

B) Sepse 

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica na presença de infecção presumida 

ou confirmada. São sinais frequentes de disfunção orgânica: alteração do nível de consciência, oligúria, 

taqui e/ou dispneia, baixa saturação de oxigênio, taquicardia, pulso débil, extremidades frias, 

coagulopatia, trombocitopenia, acidose, elevação do lactato sérico ou da bilirrubina. 

C) Choque Séptico 

Sepse acompanhada de hipotensão [pressão arterial média (PAM) < 65 mmHg] a despeito de 

ressuscitação volêmica adequada. 

 

2 – Critérios de Priorização do Acesso 

 

2.1 – Leitos de Enfermaria  

Pacientes com pneumonia sem complicações ou pneumonia grave tem indicação de hospitalização 

imediata após medidas iniciais de isolamento e avaliação clínica, de acordo com a evolução respiratória 

e/ou hemodinâmica (primeiras 4 horas) após oxigenioterapia e hidratação.  

Os critérios de indicação e estratificação de risco para priorização na Regulação Médica das solicitações 

de internação em leitos de enfermaria devem seguir os níveis de agravamento do estado clínico do 

usuário. 

Ademais a estratificação do nível de atenção à saúde poderá prevalecer na seleção de pacientes. Por 

exemplo, pacientes em UBS e posterior UPAs deverão ser preferencialmente conduzidos, à critério do 

regulador. Pela precariedade de atendimento nestas unidade hospitalar em relação ao nível terciário de 

saúde.. 

2.2 – Leitos de UTI  

A avaliação da necessidade de terapia intensiva devem seguir as indicações para internação em UTI, 

descritas no protocolo de influenza, disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_tratamento_influenza_2017.pdf, a saber:  

Instabilidade hemodinâmica persistente (pressão arterial que não respondeu à reposição volêmica (30 

mL/kg nas primeiras 3 horas), indicando uso de amina vasoativa (exemplo: noradrenalina, dopamina, 

adrenalina). Sinais e sintomas de insuficiência respiratória, incluindo hipoxemia (PaO2 abaixo de 60 

mmHg) com necessidade de suplementação de oxigênio para manter saturação arterial de oxigênio 

acima de 90%. Evolução para outras disfunções orgânicas, como insuficiência renal aguda e disfunção 

neurológica.  



3 – Fluxos de encaminhamento  

3.1 CASOS LEVES O atendimento e tratamento devem ser realizados conforme o quadro clínico 

apresentado pelo paciente, sendo que os casos de sintomas mais leves, podem ser acompanhados pela 

equipe da Atenção Primária em Saúde, por meio de isolamento domiciliar, e conforme o agravamento do 

quadro clínico, o paciente deverá ser referenciado e regulado para serviço de saúde de maior 

complexidade. 

Diante da necessidade de encaminhamento para serviços de referência deve-se atentar para a 

necessidade de leitos de isolamento, sendo que o acesso do paciente deve, obrigatoriamente, acontecer 

via Central de Regulação Estadual. 

3.2 Fluxo de encaminhamento para CASOS MODERADOS e GRAVES  

• Via atendimento pré-hospitalar 

1º Passo: Ao apresentar sintomas, conforme as Síndromes Clínicas associadas à infecção por COVID-19 

(conforme quadro 03 ou 04), o usuário procurará atendimento pré-hospitalar.  

2º Passo: A unidade deverá acolher o usuário, classificar o risco e realizar o primeiro atendimento.  

3º Passo: Caso usuário seja reconhecido como caso suspeito ou caso provável, deverá ser realizado 

notificação imediata (conforme item 9 desse Protocolo) e coleta de material de amostra para realização 

de exame diagnóstico (conforme orientações vigentes da Vigilância Epidemiológica).  

4º Passo: A depender do quadro clínico, o usuário poderá permanecer em observação por até 24 horas, 

sendo reavaliado periodicamente para definição de conduta. Conforme a evolução clínica o médico 

assistente poderá dar alta ao usuário ou solicitar internação hospitalar. 

5º Passo: Em caso de alta melhorada, o usuário receberá as orientações sobre isolamento domiciliar para 

controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e ainda informações sobre sinais de alerta 

para possíveis complicações e será contra referenciado para acompanhamento na Atenção Primária ou, 

em caso de necessidade de internação, a vaga será solicitada via sistema de regulação para o Complexo 

Regulador Estadual.  

A solicitação será realizada como Encaminhamento de Urgência, utilizando-se os CID: B34.2 – Infecção 

por coronavírus de localização não especificada; U07.1 – Infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-

NCOV); U04.9 – Síndrome respiratória aguda grave (Severe acute respiratory syndrome) (SARS), não 

especificada; J96.9 - Insuficiência respiratória não especificada; J06 - Infecções agudas das vias aéreas 

superiores de localizações múltiplas e não especificadas; J96.0 - Insuficiência respiratória aguda.  

6º Passo: O Médico Regulador do Complexo Regulador Estadual fará a avaliação da solicitação e 

direcionará o caso para a vaga mais adequada ao quadro clínico, conforme critérios definidos neste 

Protocolo. Conforme orientação do Plano Estadual de Contingência – COVID-19, o paciente aguardará a 

liberação da vaga de internação, em ambiente isolado utilizando máscara cirúrgica, no município de 

origem.  

7º Passo: O Médico Regulador fará busca da vaga mais adequada na rede, priorizando as unidades de 

referência, podendo, referenciar para uma unidade sob sua regulação. 

8º Passo: Ao encontrar uma vaga disponível, regular ou receber liberação de regulação para a vaga.  

9º Passo: O Complexo Regulador Estadual informa a unidade solicitante para providência do transporte 

do usuário e monitora até a admissão na unidade de internação.  

• Via atendimento hospitalar 



1º Passo: Ao apresentar sintomas, conforme as Síndromes Clínicas associadas à infecção por COVID-19, 

o usuário procurará atendimento na Unidade de Saúde mais próxima de sua residência.  

2º Passo: A Unidade Hospitalar deverá acolher o usuário, classificar o risco e realizar o primeiro 

atendimento.  

3º Passo: Caso usuário seja reconhecido como caso suspeito ou caso provável, deverá ser realizado 

notificação imediata e coleta de material de amostra para realização de exame diagnóstico (conforme 

orientações vigentes da Vigilância Epidemiológica).  

4º Passo: A depender do quadro clínico, o usuário poderá permanecer em observação, sendo reavaliado 

periodicamente, para definição de conduta. Conforme a evolução clínica o médico assistente poderá dar 

alta ao usuário ou solicitar internação hospitalar.  

5º Passo: Em caso de alta melhorada, o usuário receberá as orientações sobre isolamento domiciliar para 

controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e ainda informações sobre sinais de alerta 

para possíveis complicações e será contra referenciado para acompanhamento na Atenção Primária ou, 

em caso de necessidade de internação, será avaliada a disponibilidade de vaga de enfermaria ou UTI em 

isolamento na própria unidade ou a necessidade de solicitar vaga na rede, que será solicitada via sistema 

de regulação para o Complexo Regulador Estadual.  

A solicitação será realizada como Encaminhamento de Urgência, utilizando-se os CID: B34.2 – Infecção 

por coronavírus de localização não especificada; U07.1 – Infecção humana pelo Novo Coronavírus (2019-

NCOV); U04.9 – Síndrome respiratória aguda grave (Severe acute respiratory syndrome) (SARS), não 

especificada; J96.9 - Insuficiência respiratória não especificada; J06 - Infecções agudas das vias aéreas 

superiores de localizações múltiplas e não especificadas; J96.0 - Insuficiência respiratória aguda.  

6º Passo: O Médico Regulador do Complexo Regulador Estadual fará a avaliação da solicitação e 

direcionará o caso para a vaga mais adequada ao quadro clínico, conforme critérios definidos neste 

Protocolo.  

Conforme orientação do Plano Estadual de Contingência – COVID-19 do Estado do Amapá, o paciente 

aguardará a liberação da vaga de internação, em ambiente isolado utilizando máscara cirúrgica, no 

município de origem.  

7º Passo: O Médico Regulador fará busca da vaga mais adequada na rede, priorizando as unidades de 

referência, podendo, referenciar para uma unidade sob sua regulação. 

8º Passo: Ao encontrar uma vaga disponível, regular ou receber liberação de regulação para a vaga.  

9º Passo: O Complexo Regulador Estadual informa a unidade solicitante para providência do transporte 

do usuário e monitora até a admissão na unidade de internação.  

4 – Informações Gerais 

Como critério diagnóstico usado para Regulação de pacientes COVID-19 + poderão ser utilizados os 

seguintes dados e a depender de disponibilidade dos testes ou exames: 

 Pessoa com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, que 
pode ou não estar presente na hora da consulta (podendo ser relatada ao profissional de 
saúde), acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade 
respiratória, o que é chamado de Síndrome Gripal. 

 Pessoa com desconforto respiratório/dificuldade para respirar OU pressão persistente no 
tórax OU saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente OU coloração 
azulada dos lábios ou rosto, o que é chamado de Síndrome Respiratória Aguda Grave. 



Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame 
laboratoriais: 

 De biologia molecular (RT-PCR em tempo real) que diagnostica tanto a COVID-19, a 
Influenza ou a presença de Vírus Sincicial Respiratório (VSR). 

 Imunológico (teste rápido) que detecta, ou não, a presença de anticorpos em amostras 
coletadas somente após o sétimo dia de início dos sintomas. 
 

Exames radiológicos, como radiografia de tórax, a qual possui menor sensibilidade e Tomografia 
Computadorizada – TC de tórax. 

O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de 
contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso 
confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a 
investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta. 

Portanto a depender de avaliação médica poderá ser considerado critérios epidemiológicos, 
isolados ou não, após contato do Médico Assistente da Unidade Hospitalar com o Médico da 
Regulação Estadual. 
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