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CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer diretrizes mais assertivas para a 

manutenção do cuidado a fim de evitar a agudização das condições crônicas dos 

usuários frente à situação de emergência em saúde pública em virtude da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica – SAPS/SARS/SUBPAS nº 01/2021, que estabelece as 

unidades para a continuidade das ações de rotina da APS e, estabelecendo fluxos 

diferenciados para casos de Síndrome Gripal (SG), com intuito de evitar que haja 

aglomeração de pessoas nos ambientes;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 240, de 16 de julho de 2021, que define o regime 

de prestação de serviços públicos no âmbito da administração direta, autárquica e 

fundacional enquanto persistir a situação de pandemia da doença causada pela Covid-

19 e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica Nº 3/2021-CGSB/DESF/SAPS/MS de 23 de março de 2021 

sobre “COVID-19 E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO SUS”; 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica CRO-MG Nº 002/2021 de 07 de julho de 2021 que dispõe 

sobre orientações para o atendimento odontológico no atual cenário de enfrentamento 

da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Guia Orientador da Atenção Primária à Saúde (APS) de Minas Gerais 

para o Enfrentamento da Pandemia de COVID-19, versão 5, de Junho de 2021; e 

 

Conforme evolução do cenário frente à pandemia do Covid-19 em Contagem, algumas 

diretrizes e estratégias foram revisadas e serão adotadas a partir da publicação desta 

Nota Técnica: 

 

A partir desse momento, a equipe deverá retomar gradativamente os atendimentos de 

rotina da UBS, a partir da organização da gestão Distrital, mantendo como prioritárias as 

ações de vacinação contra a COVID-19 e o atendimento dos sintomáticos respiratórios. É 

importante esclarecer que nesse momento, a paramentação dos profissionais no 

atendimento aos sintomáticos respiratórios acontecerá quando tiver pacientes 

sintomáticos no atendimento a demanda espontânea, cada equipe pode se es para 
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estabelecer qual melhor forma de se organizar, com vistas a garantir o atendimento da 

demanda espontânea aguda e os demais atendimentos de rotina.  

 

Além disso, os profissionais da APS deverão reestabelecer estratégias individuais para 

atendimento dos seus casos que tiveram a continuidade do atendimento interrompido, 

reorganizando o atendimento à população nas Unidades Básicas de Saúde por grau de 

prioridade e critérios de risco.  

 

O contexto da pandemia desafia ainda mais a organização dessa rede para atuar de 

forma integrada, portanto, torna-se imperativo a manutenção dos fluxos para 

atendimento tanto das demandas relativas a COVID-19 (atendimento ao sintomáticos e 

vacinação), bem como a continuidade do cuidado longitudinal das condições de 

saúde da população. Sendo assim, nesse momento, o atendimento presencial da rotina 

da equipe deverá ser retomada.   

 

Para que o fluxo do atendimento dentro da UBS aconteça com segurança reforçamos as 

seguintes diretrizes: 

 

1. Seguir as medidas de proteção individual padronizadas, conforme no INSTRUTIVO 

DE ORIENTAÇÃO PARA O USO RACIONAL DE EPIS NA ATENÇÃO BÁSICA 

(atualização: 26/05/2021);  

2. Devem ser garantidas a manutenção de forma presencial para atendimento das 

rotinas; 

3. A equipe deverá organizar a agenda de maneira que as vagas de demandas 

agendadas e espontâneas sejam disponibilizadas por horário fracionado;  

4. Otimizar o fluxo de atendimento dos pacientes, possibilitando menor tempo de 

presença do usuário na Unidade; 

5. Administrar as faltas, desistências dos agendados e as vagas de demanda 

espontânea, para que pacientes agudos recebam o atendimento oportuno;  

6. Acolher o paciente de forma resolutiva evitando retornos desnecessários e 

evitando centralizar os pacientes em determinados horários. Se não tiver 

condições de atender o paciente no dia, o paciente deverá sair com 

agendamento da consulta; 

7. Adaptar constantemente a agenda às variações na demanda;  

8. Após cada atendimento, o profissional deverá realizar a Desinfecção com álcool 

a 70% nas superfícies utilizadas pelo usuário;   

9. Individualizar o tempo de consulta (maioria de consultas rápidas, com espaço 

para algumas consultas mais demoradas, programadas ou autoencaminhadas). 

10. Agendar as puérperas com vaga de puericultura (binômio mãe-filho). Já 

programar e agendar as consultas seguintes de puericultura;  

11. Evitar excesso de consultas e retornos gerados pelo próprio profissional. Garantir 

que a usuário seja atendido no horário marcado, evitando que permaneça na 

UBS desnecessariamente. Caso o usuário, compareça antes do horário marcado 

deve orientá-lo a aguardar na sala de espera ou local apropriado para que não 

gere aglomeração; 
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12. Oportunizar o atendimento para orientação do usuário e esclarecimentos 

necessários para promoção à saúde; 

13. Deve ser restringida a entrada de acompanhantes, orientado que esperem o 

usuário em uma área separada;  

14. Organize o acesso:  

 Planejamento familiar pode ser realizado oportunamente, se apresentado pelo 

usuário na demanda espontânea;  

 Renovação de receitas pode ser realizada por atendimento individual 

agendado com garantia de retorno dentro das diretrizes preconizadas neste 

documento, permitindo que o paciente seja avaliado adequadamente. Ainda 

assim, caso o paciente já compareça a UBS sem o medicamento, realizar a 

renovação e avaliar a disponibilidade e perfil de cada paciente para 

agendamento;  

 Retorno com resultado de exame deve ser PREFERENCIALMENTE agendado, 

mas caso identificado na demanda espontânea um paciente com resultados 

alterados, não deverá se perder a oportunidade de realizar o atendimento;  

 Cada paciente tem suas peculiaridades. 

 

OBS: Não deve ser permitida a entrada de usuários, mesmo assintomáticos, na unidade 

sem máscaras ou cobertura sobre nariz e boca. Na triagem rápida, na porta da unidade, 

é recomendada a substituição da máscara de pano pela máscara cirúrgica branca 

descartável para todos os usuários com suspeitas de síndrome gripal (sintomático 

respiratório).  

 

Caso seja prestada algum atendimento por telefone, ao realiza-lo, os profissionais 

deverão seguir as seguintes diretrizes:  

 Garantir a integridade, segurança e o sigilo dos dados;  

 Registrar em prontuário clínico, as seguintes informações:  

I - Dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchidos 

em cada contato com o paciente;  

II - Data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizada para o 

atendimento; e  

III – Assinar e carimbar. 

 Lançar produção no e-SUS ou evoluir o caso no prontuário eletrônico ou sistema 

adotado pelo MS. 

 

Caso seja necessário, realizar atendimento presencial dos pacientes identificados por 

contato telefônico com quadro clínico instável autorreferido ou autoavaliação da 

necessidade de atendimento por algum profissional, recomenda-se ir à residência do 

paciente ou consulta presencial na UBS orientando paciente usar máscara durante o 

deslocamento até a UBS. 

 

ORIENTAÇÕES PARA VISITA DOMICILIAR PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS (AC’S) e AGENTES 

DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE’S) 
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Destaca-se que as visitas domiciliares são uma importante ferramenta para informar, 

fazer busca ativa de suspeitos e acompanhamento de casos e monitoramento de 

sinantrotópicos pelos ACS e ACES. Mas, para a realização desta atividade, é importante 

considerar alguns cuidados para garantir a segurança do paciente e do profissional. A 

seguir detalhamos o trabalho que deve ser realizado por cada um desses profissionais.  

 

Agente Comunitário de Saúde (ACS):  

 

 Não realizar atividades dentro  do domicílio. A visita estará limitada apenas na 

área peri-domiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou terreno);  

 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, são os que precisam de 

mais cuidados;  

 Manter distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro e meio, sempre 

utilizando máscara cirúrgica;  

 Higienizar as mãos com álcool em gel ou a 70%; 

 Nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, sempre utilizar máscara 

cirúrgica, conforme estabelecido na Nota Técnica da Vigilância em Saúde 

001/2020.  

 O registro da ficha de visita domiciliar é instrumento para ser preenchida in loco; 

 Os ACS que possuem ILPI`s em seu território deverão garantir o acompanhamento 

através de visitas, minimamente mensais.  

 

Agente de Combate as Endemias (ACE):  

 

 Os ACES também deverão manter as visitas domiciliares limitadas a área 

peridomiciliar, tendo o cuidado de realizar a vistoria dos imóveis mantendo uma 

distância de pelo menos um metro e meio durante a entrevista com os usuários, 

que deverão ser realizadas em ambiente aberto e arejado, sempre com o uso de 

máscara cirúrgica; 

 Os demais serviços executados pelos ACEs deverão ser agendados (ex. coleta 

para diagnóstico de leishmaniose, recolhimento de animais, visitas para controle 

de roedores e outros) e articulados em conjunto com o Distrito Sanitário para 

execução do serviço;  

 Situações específicas que requeiram uma ação iminente devido ao risco sanitário 

(ex. investigação de leptospirose, investigação para febre maculosa, entre outras) 

serão delineadas as condutas junto ao distrito sanitário e a unidade de vigilância e 

controle de zoonoses (UVZ).  

 Os pontos estratégicos para o controle do mosquito Aedes (borracharias, ferros 

velhos, acumuladores, estabelecimentos de reciclagem, floriculturas, empresas, 

etc.) deverão ser mantidos os trabalhos de visitas quinzenalmente.  
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Deve ser disponibilizado aos pacientes o contato telefônico da UBS e orientá-los a fazer 

contato, caso tenham dúvidas ou os familiares/contactantes desenvolvam sintomas, 

antes de procurar atendimento na UBS. 

 

 

RECOMENDAÇÕES PARA OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS 

 

Em relação aos atendimentos odontológicos as diretrizes válidas são as estabelecidas na 

Nota Técnica da Saúde Bucal: 002/2021. 

 

Devido à situação de pandemia da COVID19, deverão ser retomados gradualmente os 

atendimentos eletivos, além da continuidade dos atendimentos odontológicos clínicos e 

cirúrgicos de urgência e inadiáveis, conforme quadro abaixo:  

 

PRINCIPAIS CONDIÇÕES BUCAIS 

Casos de 

Urgência 

 

- Dor dentária intensa por pulpite, pericoronarite, alveolite e 

outros processos infecciosos ou inflamatórios agudos localizados, 

trauma dentário/ósseo (como fratura/avulsão/luxação/intrusão), 

condições bucais suspeitas de malignidade e biópsia de tecido 

suspeito, entre outros. 

Necessidades 

inadiáveis 

 

- Dor causada por lesão cariosa extensa, restaurações e próteses 

defeituosas ou outras condições; remoção de sutura; necessidades 

estéticas inadiáveis (como perda de restaurações e reparo de 

próteses em dentes anteriores), cimentação de próteses, e 

necessidades que podem afetar a condição sistêmica (como 

dificuldade de alimentação causada por condições bucais, 

dificuldade de controle de índice glicêmico por doença 

periodontal), tratamento odontológico necessário antes de 

procedimentos médicos críticos e adoção de medidas para 

estabilização de atividade de doença, sempre que possível, nos 

usuários atendidos em casos de urgência e necessidades 

inadiáveis, entre outros. 

Procedimentos 

eletivos com base 

em critérios de 

risco e 

continuidade da 

atenção 

 

- Continuidade dos tratamentos suspensos devido à COVID- 

19; 

- Continuidade dos acompanhamentos suspensos devido à 

COVID-19; 

- Estabilização das condições bucais (controle de atividade de 

cárie e doença periodontal) com foco na prevenção da 

progressão da doença; 

- Tratamento de condições bucais ligadas à função e estética 

(com impacto social) que não se enquadram em inadiáveis; 

- Primeira consulta odontológica programática para gestantes. 

 OBS: As condições bucais/ações descritas não esgotam todas as possibilidades. Daí a 

importância do julgamento clínico do Cirurgião-Dentista na identificação de outras 

condições/ações que se enquadram em cada fase. O julgamento clínico do CD será 

também essencial para a definição de atendimento inadiável, de necessidade de 

atendimento presencial e de avaliação de risco.  

 

Entende-se por atendimento inadiável aquele cujo adiamento poderá resultar em piora 

do quadro ou prejuízo à saúde do paciente em curto prazo. 
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Deverá ser mantida a primeira consulta odontológica programática às gestantes 

encaminhadas pela eSF. Salienta-se que nessa consulta deverão ser feitas orientações de 

saúde bucal, reforçando o apoio para o fortalecimento do autocuidado preventivo à 

doença periodontal, com agendamento das demais, conforme as necessidades 

individuais da gestante. Deve-se prever espaço na agenda dos profissionais para esses 

atendimentos, preferencialmente em horários que normalmente há menor circulação de 

pessoas na unidade e priorizando um número de sessões reduzido ao mínimo possível. 

 

A consulta odontológica deverá ser feita, a priori no mesmo dia da primeira consulta do 

pré-natal, aproveitando o fato da gestante já estar presente na unidade. Em casos de 

urgência deverá ser garantido o atendimento para resolução do quadro agudo, 

seguindo as orientações da Nota Técnica de Saúde Bucal 002/2021. 

 

Deverá ser mantida a visita domiciliar para acamados, PNE e ILPI sob demanda da 

equipe de saúde, mantendo todas as precauções relativas ao contagio pelo 

coronavírus. 

 

Quando houver mais de uma equipe de saúde bucal compartilhando o mesmo 

consultório com mais de um equipo no mesmo espaço e sem barreira física entre eles 

(biombo), não deverão ser realizados atendimentos simultaneamente. Recomenda-se 

que o atendimento ocorra com revezamento entre as equipes em diferentes dias da 

semana.  

 

A organização da escala dos profissionais da saúde bucal para esse revezamento 

deverá ser feita em conjunto com a gerência da unidade, garantindo o acesso aos 

usuários de todas as equipes. Os profissionais que não estiverem escalados nesse 

atendimento devem auxiliar nas demais ações da Unidade Básica de Saúde (UBS), de 

acordo com a solicitação da gerência. Essa organização tem como objetivo estabelecer 

o fluxo e agilizar o atendimento, racionalizando o uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) e reduzindo o risco de contaminação cruzada. 

 

Os profissionais das equipes de Saúde Bucal deverão reforçar as equipes no 

enfrentamento da COVID-19 conforme a necessidade da gestão local, mas sempre 

dando prioridade a realização dos atendimentos e do telemonitoramento odontológico; 

 

 Dentre outras atividades, os profissionais de saúde bucal de nível técnico (Auxiliar de 

Saúde Bucal e Técnico de Saúde Bucal) poderão auxiliar no atendimento através da 

triagem rápida da COVID-19 na fase inicial de identificação de pacientes sintomáticos, e 

ações da vacina, tomando os devidos cuidados de proteção e isolamento, de acordo 

com as orientações da gestão; 

 

Os profissionais de saúde bucal de nível superior (Cirurgiões Dentistas) poderão auxiliar no 

atendimento através da triagem rápida COVID-19 na fase de avaliação de sintomas, 

notificação e no TELEMONITORAMENTO dos sintomáticos respiratórios, ações da 

vacinação, entre outros que se fizerem necessários, colaborando com os profissionais de 

enfermagem de nível superior, de acordo com as orientações da gestão; 
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Dessa maneira, os profissionais de odontologia ajudarão a reforçar as equipes que 

assegurarão que os usuários com sinais e sintomas de síndrome gripal sejam atendidos no 

melhor tempo possível, com responsabilidade e efetividade contribuindo para a 

superação desse quadro emergencial. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA ATENDIMENTO PELOS PROFISSIONAIS DO NASF 

 

Os profissionais do NASF deverão manter estratégias em parceria com as Equipes de 

Saúde da Família (eSF) para prevenção do adoecimento e orientação da população 

para o cuidado em saúde durante o período de isolamento;  

É importante, que as equipes estejam sensibilizadas e atentas para a continuidade do 

acompanhamento dos usuários com doenças crônicas de acordo com os critérios de 

atendimento de cada categoria. 

Diante à evolução do cenário e das estratégias adotadas pela gestão municipal, 

destacamos a necessidade de reorientação do processo de trabalho dos profissionais do 

NASF Contagem a seguir:  

 Os profissionais do NASF deverão se organizar junto às UBS para dar apoio no 

TELEMONITORAMENTO dos pacientes sintomáticos respiratórios, Triagem Rápida 

(Fast Track,) e ações referentes a vacinação da COVID-19 de acordo com uma 

escala pré-estabelecida (mínimo de um turno por semana), que concilie com as 

ações específicas de sua categoria; 

 Os profissionais do NASF devem garantir o suporte clínico, definindo a modalidade 

de acompanhamento adequado por teleatendimento ou em atendimento 

individual ou domiciliar ou coletivo dos casos discutidos previamente no 

matriciamento,  

 As atividades coletivas do NASF serão retomadas de forma segura conforme a 

NOTA TÉCNICA 004/2020- RETORNO DAS AÇÕES COLETIVAS (atualizada em 

19/07/2021) - a fim de garantir a efetivação das ações de educação em saúde 

voltadas para a promoção da Saúde. 

 Os casos novos deverão ser discutidos com a ESF, de forma presencial em reuniões 

de matriciamento, conforme NOTA TÉCNICA 004/2020- RETORNO DAS AÇÕES 

COLETIVAS (atualizada em 19/07/2021) - e avaliados na modalidade de 

acompanhamento adequado para cada caso (tele atendimento, atendimento 

individual ou coletivo ou visita domiciliar) definida entre as equipes, conforme 

critérios de complexidade já estabelecidos.  

 Os casos da saúde mental que já eram acompanhados deverão ser monitorados, 

desenvolvendo estratégias para articulação com a rede de cuidado e demais 

dispositivos sempre que se fizer necessário.  

 Está mantida a participação nas reuniões virtuais de discussão intersetorial para 

articulação e construção do Projeto terapêutico singular.  
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 Os casos que demandarem intervenção sistematizada deverão ser discutidos com 

os profissionais das Equipes Intermediárias por telefone na perspectiva da 

construção do Projeto Terapêutico Singular. 

 Em relação às Equipes Intermediárias de Saúde Mental, a natureza do trabalho é 

justamente atender os usuários com quadros complexos que necessitam de 

acompanhamento sistematizado, prevenindo a agudização de sintomas e 

consequentemente a irrupção de uma crise psíquica. Cada equipe deverá criar 

estratégias para monitoramento dos usuários, incluindo o atendimento presencial 

sempre que necessário, garantindo o fornecimento de suporte psicológico, social, 

receitas e a manutenção das medicações, encaminhando à Coordenação de 

Saúde Mental documento informando sobre a organização do serviço. Sugere-se 

que todos os pacientes inseridos na equipe intermediária que forem monitorados e 

atendidos por telefone mantenha-se a periodicidade de atendimento 

estabelecida no Projeto Terapêutico Singular. A equipe intermediária deverá 

continuar o trabalho de matriciamento e discussão de novos casos junto ao CAPS, 

NASF e as equipes de Saúde da Família, garantindo o cuidado ao usuário. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

O corpo gestor do Distrito Sanitário será responsável pela organização administrativa do 

processo de trabalho dos profissionais das equipes, incluindo os do NASF e da 

odontologia, planejando e determinando juntamente aos profissionais, as escalas (dias e 

horários) conforme a necessidade e realidade de cada unidade, além de garantir a 

disponibilização de ferramentas (acesso ao telefone da unidade, prontuários, salas para 

atendimentos) e EPI´s necessários para realização das ações pactuadas. 

 

Como salientamos anteriormente, as orientações são dinâmicas e, portanto, serão 

alteradas para adequação das ações conforme a necessidade. Pedimos aos 

profissionais que fiquem atentos ao Portal da Saúde: www.contagem.mg.gov.br/sms 

onde todas as Notas e Fluxogramas estão disponíveis.  Salientamos que esta nota técnica 

segue as orientações feitas pela OMS, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de 

Saúde. 

As dúvidas e eventuais omissões do presente documento serão deliberadas pela 

Superintendência de Atenção à Saúde, que fará os devidos direcionamentos.  

http://www.contagem.mg.gov.br/sms

