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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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Nota elaborada e revisada até 29/04/2020.

Dado o momento de pandemia de Covid-19 e reconhecendo que diversas formas de 
conhecimento podem auxiliar no entendimento dos impactos socioeconômicos e ambientais 
no Estado do Amazonas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SEDECTI), por meio da Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (SECTI), lançou uma chamada para pesquisadores de todas as áreas do conhecimento 
com a  seguinte pergunta: Na perspectiva de sua área de estudo e com a literatura existente, 
de que forma poderia contribuir com a sociedade e Governo para se organizarem para o 
agora e para o futuro? As notas técnicas que apresentamos são frutos desta iniciativa.

Saiba mais em www.sedecti.am.gov.br.
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O conteúdo das notas técnicas é de responsabilidade dos autores. 
A SEDECTI, em parceria com a Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), apenas selecionou, revisou e publicou o conteúdo 
aqui apresentado.

http://www.sedecti.am.gov.br
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nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
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 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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Protocolo de prevenção ao Covid-19 em unidades de abrigamento 
para refugiados e migrantes no município de Manaus 

Introdução

O presente documento foi desenvolvido pela Secretária de Estado da Saúde (SUSAM), 
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), Agências 
das Nações Unidas e coordenações de abrigos para refugiados e migrantes em Manaus, em 
decorrência da pandemia do Coronavírus (COVID -19).

A migração é um fenômeno mundial que vem deslocando diversos povos de seus territórios 
em decorrência de conflitos políticos, sociais ou problemáticas financeiras. A crise política e 
humanitária vivenciada na Venezuela, vem movimentando um grande fluxo da população 
venezuelana para o Brasil desde 2016. Os estados de Roraima e Amazonas concentram 95% 
dos pedidos de refúgio da população venezuelana. A maioria dos refugiados são famílias que 
chegam à capital amazonense em situação de vulnerabilidade social, física e psicológica. 
Este panorama exigiu que o estado do Amazonas e o Município de Manaus junto às Agências 
das Noções Unidas desempenhassem um esforço intersetorial, em articulação com demais 
órgãos governamentais e sociedade civil, para o acolhimento destas famílias em abrigos 
temporários até que pudessem se estabelecer financeiramente e socialmente.

Com o avanço do COVID -19 e devido a vulnerabilidade social desta população, 
principalmente dos indígenas Warao, entendeu-se ser necessário tomar medidas nos abrigos 
que protejam a população de infecção pela doença. Sendo assim, o objetivo deste protocolo 
é apresentar orientações e medidas básicas para a prevenção, monitoramento e identificação 
de casos de COVID -19 aos profissionais que trabalham nas unidades de abrigamento e 
acolhimento à população venezuelana, conforme informações a segiur.

Informações gerais sobre o novo coronavírus

O que é coronavírus (COVID-19)?

COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela 
primeira vez em dezembro de 2019, em Wuhan, na China.

Quais são os sintomas de alguém infectado com COVID-19?

Os sintomas mais comuns da COVID-19 são: febre (temperatura igual ou acima de 37,8 
ºC), dificuldade para respirar e tosse seca. Alguns pacientes podem ter dores, congestão 
nasal, corrimento nasal, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas geralmente são leves 
e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas, mas não apresentam sintomas 
e não se sentem mal. Sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade, algumas pessoas 
não apresentam sintomas e não se sentem mal, outras desenvolvem síndrome respiratória 
aguda leves (cerca de 80%), e outros evoluem para casos muito graves com insuficiência 
respiratória (entre 5% e 10%). Os principais sintomas de agravamento são febre constante e 
dificuldade para respirar. Pessoas com febre, tosse e dificuldade em respirar devem procurar 
atendimento médico.

Quem faz parte do grupo de risco?

Pessoas de todas as idades podem ser infectadas pelo novo coronavírus (2019-nCoV), 
porém pessoas idosos, ou com diabetes, hipertensão, doenças cardíacas crônicas, doenças 
respiratórias crônicas, doenças renais crônicas, imunossuprimidos, portadores de doenças 
cromossômicas, gestantes e lactantes são mais vulneráveis a complicações, caso venham a 
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nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 
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facilisi.
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nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
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adquirir o novo coronavírus.

Como o vírus responsável pela COVID-19 se propaga?

O vírus causador da COVID-19 pode se propagar de pessoa para pessoa por meio de 
gotículas do nariz ou da boca que se espalham quando uma pessoa com COVID-19 tosse 
ou espirra. A maioria dessas gotículas cai em superfícies e objetos próximos – como mesas 
ou telefones. As pessoas também podem contrair COVID-19 se respirarem gotículas de uma 
pessoa com COVID-19 que tosse ou espirra. Por isso, é importante ficar a mais de 1 metro (3 
pés) de uma pessoa doente, utilizar máscaras, e fazer a higiene das mãos com água e sabão 
ou álcool gel constantemente.

Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das seguintes 
situações:

• Estar a menos de 2 metros, sem uso de equipamento de proteção individual, de um 
paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro da mesma sala ou área de 
atendimento por um período prolongado, ou ter contato físico direto com pessoa 
suspeita de caso por 2019-nCoV.

• Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência 
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluídos corporais, enquanto não 
estiver em uso do EPI recomendado.

Medidas de prevenção

Devem ser reforçadas ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de 
propagação de vírus respiratórios:

Medidas de prevenção individual

• Higienizar frequente as mãos com água e sabão. O álcool gel é para ser utilizado em 
ambientes onde não é possível lavar as mãos com água e sabão;

• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;

• Evitar contato próximo (manter distância mínima de 1 metro) com pessoas doentes, 
caso seja necessário, utilizar máscara, avental e luvas, e realizar lavagem das mãos e 

Definição de casos de acordo com Nota Técnica 006/2020 – SEAASC/SUSAM: 

Casos suspeito de COVID-19:
Pessoa que apresente sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, batimento 
das asas nasais, coriza e dor de garganta) com presença ou ausência de febre.

Casos provável de COVID-19:
Pessoa que teve contato próximo de caso confirmado por coronavírus (2019-nCoV) 
em laboratório, que apresente sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, 
batimento das asas nasais, coriza e dor de garganta) com presença ou ausência de febre.

Casos confirmado de COVID-19:
Indivíduo com resultado laboratorial positivo para o novo Coronavírus (2019-nCoV), 
independente de sinais e sintomas.
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suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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face com água e sabão após contato;

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se de 
um lenço descartável ou papel higiênico. Não usar lenços de tecido;

• Cortar unhas e cabelos, no caso das mulheres, utilizar o mesmo preso;

• Fazer a barba;

• Ter toalhas para uso individual;Ter talheres, prato e copos de uso individual;

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

• Fazer higienização das solas dos sapatos ao adentrar no abrigo com hipoclorito;

• Tomar banho imediatamente quando chegar de fora (rua) no abrigo;

• Tirar a roupa deixando a mesma do lado avesso, não acumulando para lavar.

Medidas de prevenção coletiva

• Incentivar etiqueta respiratória: reforço das orientações individuais de prevenção 
descritas acima, como 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;

• Distribuir materiais de higiene individual e de limpeza em todos os abrigos, a fim de 
garantir condições mínimas de higiene e limpeza das mãos e superfícies, incluindo:

 - Kits de higiene individual: sabão, creme dental, escova de dente, shampoo, 
lâminas de barbear descartáveis, absorventes íntimos.

 - Kits de limpeza: Papel higiênico, sabão em pó, esponja, detergente, desinfetante, 
água sanitária, saco para lixo e pano de chão.

• Orientar equipe técnica, profissionais e voluntários sobre a importância da prevenção do 
covid-19 com dicas viáveis de prevenção e proteção, e sobre os sinais e sintomas do 
novo coronavírus que acionam o fluxo de atendimento para casos suspeitos da doença;

• Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para os profissionais dos 
abrigos: álcool em gel, máscaras cirúrgicas, avental, luvas e sabonete.

• Mobilizar a comunidade para identificação de sintomas: desenvolver comunicação 
crítica com a comunidade, por meio da realização diária de campanhas educativas de 
higiene pessoal, lavagem das mãos, banhos, corte de unhas, lavagem dos cabelos, 
fazer barbas e limpeza dos espaços comuns, assim como a importância da limitação 
de movimentos interno e externo aos abrigos.

• Distribuição de material informativo sobre COVID-19, se possível em espanhol e 
em Warao em todos os espaços, por meio de cartazes com medidas preventivas, 
elaboradas pela Organização Pan-americana da Saúde (OPAS), Ministério da Saúde, 
Agências das Nações Unidas, e Secretaria Estadual e Municipal de Saúde1.

¹  Os materiais impressos podem ser obtidos com as Agências das Nações Unidas em Manaus (ACNUR, OIM, 
UNICEF e UNFPA) bem como os arquivos digitais para serem disponibilizados virtualmente à comunidade abrigada. 
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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• Disponibilizar pias para lavagem das mãos com água e sabão em pontos estratégicos 
e visíveis: na entrada do abrigo, refeitórios, banheiros e corredores. Caso não seja 
possível, disponibilizar dispenser de álcool gel nesses pontos estratégicos;

• Criar rotina de higienização e lavagem das mãos com água e sabão com a comunidade: 
na chegada, antes das refeições, na saída e ou em caso de sujidade aparente;

• Ampliar a frequência de limpeza de piso, corrimão, maçaneta e banheiros com álcool 
70% ou solução de água sanitária. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados 
com frequência;

• Manter os ambientes bem ventilados e arejados, com janelas e portas aberta, caso 
seja possível; 

• Intensificação de entregas de alimentação adequada, para contribuir com o 
fortalecimento do sistema imunológico da comunidade abrigada e evitar saídas 
desnecessárias dos espaços de acolhimento;

• Disponibilização de espaço adequado no acolhimento e/ou outro espaço para 
isolamento, incluindo destinação de banheiro exclusivo para pessoas com quadro 
sintomático respiratório (gripal) ou sob suspeita de COVID-19;

• Suspensão das seguintes atividades durante o período que perdurem as 
recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS):

 - Atendimentos/acompanhamentos individuais e/ou em grupos por parte da equipe 
técnica, salvo casos emergenciais;

 - Reuniões comunitárias, exceto em situações emergenciais. Em casos de reuniões 
comunitárias emergenciais garantir a não aglomeração de pessoas em locais 
fechados, procurar realizá-las em grupos menores e em áreas amplas e abertas;

 - Entrada de novos acolhidos e visitas familiares na área interna;

 - Acompanhamento das demandas de saúde nos atendimentos básicos (exames 
laboratoriais, marcação de consultas, busca de medicamentos, vacinação, 
atendimentos eletivos), exceto as situações emergenciais.

Medidas de higiene das áreas do abrigo

• Todas as áreas de superfície devem ser higienizadas com água, sabão em pó e água 
sanitária ou outros higienizantes com cloro ou álcool a 70%;

• Evitar varrer os ambientes fechados para evitar a suspensão do vírus no ar, assim 
como, a possível contaminação de objetos ou inalação dos mesmos. Dar preferência 
a passar panos úmidos;

• Fornecimento de EPIs para a equipe de limpeza, incluindo luvas, máscara cirúrgica e 
álcool em gel;

• Limpeza da área de entrada duas vezes ao dia com água, sabão em pó e água sanitária 
ou outros higienizantes com cloro, incluindo mesas, cadeiras, maçanetas, e outros 
pontos vulneráveis de transmissão de COVID-19 e outras síndromes respiratórias;

• Limpeza dos cômodos todos os dias e os banheiros ao menos duas vezes ao dia, 
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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incluindo vasos, piso, pias e torneira, área de chuveiros, portas, maçanetas, arejar 
colchões e lavar roupas, e recolher lixo, sendo que as suas superfícies devem ser 
desinfetadas com álcool 70% ou água sanitária. Utilizar a proporção de 1 medida 
de água sanitária para 3 de água. Antes de usar o álcool ou a água sanitária veja se 
algum deles não pode danificar seus objetos;

• Limpeza da área de refeitórios três vezes ao dia, após cada refeição e higienizando 
mesas, cadeiras/bancos, bebedouros, bancada de distribuição de alimentos, além do 
recolhimento regular de lixo;

• Limpeza de áreas comuns dos escritórios: duas vezes ao dia (manhã e tarde) – mesas, 
cadeiras, chão, armários, maçanetas, portas, computadores, celulares, e recolhimento 
do lixo;

• Limpeza da área de Lavanderia duas vezes ao dia (manhã e tarde) – tanques, torneiras, 
piso, parede e recolher lixo;

• Limpeza da área de Depósitos uma vez ao dia – maçanetas, mesas e cadeiras, 
prateleiras, pisos e portas;

• Limpeza da área de Cozinha após cada utilização – pia, mesas e cadeiras, torneiras, 
piso, maçanetas, portas, janelas, área externa geladeira, fogões, além de realizar 
recolhimento do lixo;

• Coletar lixo e trocar saco de lixo dentro dos espaços com frequência diária, se 
possível pelo menos 2 vezes ao dia e monitorar recolhimento de lixos nos dormitório. 
É importante coletar resíduos com risco de contaminação separadamente (máscaras, 
lenços, copos plásticos de pessoas doentes;

• Lavar os panos que forem utilizados na limpeza dos ambientes com água sanitária;

• Higienização pessoal (banho) após limpeza, para todos os profissionais que 
participarem da limpeza de ambientes;

Materiais necessários para medidas de prevenção e controle

• Termômetro;

• Kit de medicamentos para tratamento sintomático;

• Antitérmico, analgésico e xarope;

• Máscara cirúrgica para uso dos profissionais;

• Máscara de tecido para os usuários;

• Luvas;

• Capote, avental, jaleco;

• Sabão líquido;

• Álcool em gel 70%;

• Álcool 70%;
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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• Higienizantes para o ambiente: água sanitária, desinfetante, sabão em pó;

• Saco para descarte de resíduo contaminado. 

Preparação e consumo de alimentos

• Rigoroso controle sanitário no manuseio e distribuição dos alimentos dentro dos 
abrigos:

 - Higienização da bancada de distribuição de alimentos antes de recebê-los e após 
seu consumo;

 - Higienização de mãos dos membros do Comitê de Alimentação ao longo do 
preparo, antes e após distribuição, seguindo recomendações de limpeza da OMS;

 - Higienização das mesas do refeitório antes e após cada distribuição.

• Evitar a formação de filas, distribuindo a alimentação por pequenos grupos, respeitando 
a distância mínima de 1 metro;

• Orientar a higienização das mãos antes das refeições e sempre que houver contato 
com secreções por espiro ou tosse;

• Distanciamento social do Comitê de Alimentação e equipe fazendo distribuição, se 
possível;

• Proibir retirada de itens da área de alimentação como talheres e marmitas;

• Disponibilizar lixeiras e sacos de lixo em local de fácil acesso.

Identificação de caso suspeito de Covid-19 em abrigados

• Monitoramento diário de sinais e sintomas de doença respiratória entre abrigados: 
tosse, dor de garganta, coriza, com presença de febre (maior ou igual a 37,8ºC) ou 
não, e outras complicações. Caso o abrigo seja organizado em comitês, sugere-se 
que o comitê de saúde apoie nesta atividade;

• Reservar espaço especifico para a acomodação da população idosa quando houver 
caso suspeito;

• Em caso de identificação de caso suspeito de COVID 19 com sintomas leves (tosse, 
dor de garganta, coriza, com presença de febre (maior ou igual a 37,8ºC) ou não) deve-
se proceder com isolamento social do abrigado e encaminhar para a unidade de saúde 
de referência (anexo 2). Caso a identificação seja fora do horário de funcionamento 
das UBSs e o indiíduo não tiver complicações, aguardar o dia de funcionamento da 
unidade, mantendo o mesmo em isolamento social;

• Encaminhar para o Serviço de Pronto Atendimento (Anexo 2) de referência o indivíduo 
que apresente sintomas graves (febre alta, dificuldade de respirar, prostração, pressão 
baixa e alteração no estado mental);

• Pessoas que tiveram contato com casos suspeitos, deverão ser isoladas socialmente e 
monitoradas quanto ao aparecimento de sintomas por no mínimo 7 dias, inicialmente;
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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• Máscaras cirúrgicas apenas devem ser utilizadas para casos de sintomático respiratório 
(pessoas com tosse, coriza, dificuldade ou esforço intenso para respirar, congestão 
nasal, dificuldade para engolir ou dor de garganta) ou casos prováveis de COVID-19.

Medidas de isolamento para o Covid-19

• Garantir estrutura de isolamento, especialmente área para dormir e banheiro: área de 
dormir deve ter, no mínimo 1 metro de distância entre as camas, e o banheiro deve ser 
higienizado com água sanitária após cada uso;

• A pessoa com suspeita de COVID 19 deve utilizar máscara cirúrgica;

• O Atendimento da pessoa com suspeita deve ser realizado em sala privativa ou com 
menor circulação de pessoas, mantendo a porta fechada e o ambiente ventilado;

• O profissional deve realizar higiene adequada das mãos, respeitando os cinco 
momentos de higienização:

1. antes de contato com a pessoa;

2. antes da realização de procedimento;

3.  após risco de exposição a fluidos biológicos;

4. após contato com a pessoa;

5. após contato com áreas próximas à pessoa, mesmo que não tenha tocado a 
pessoa, cuidando direta ou indiretamente da pessoa.

• O profissional que irá avaliar o abrigado com suspeita deve estar em uso de máscara 
cirúrgica, luva e avental;

• Alimentação à pessoa deve ocorrer de maneira isolada, dentro da área destinada para 
isolamento;

• Realocar grupo familiar e pessoas dividindo o mesmo quarto do caso confirmados de 
COVID-19, com orientação, para isolamento social;

• Criar lista de contatos dos casos confirmados: se um caso suspeito for removido e 
posteriormente confirmado como portador de COVID 19, a equipe de gestão do abrigo 
deve criar uma lista de contatos do paciente abrigado (todas as pessoas que tiveram 
contato após inicio de sintomas). Essas pessoas deverão ficar em isolamento e ter 
sintomas monitorados nos próximos 14 (quartorze) dias. Caso haja descarte do caso 
enquanto COVID-19 por equipe médica, ficam liberados de acompanhamento e do 
isolamento os contatos;

• Higienização da área de isolamento: deve ser realizada diariamente com sabão, água 
e água sanitária, caso seja possivel pela própria pessoa em isolamento, a fim de evitar 
transmissão da doença. Caso não seja possivel dever ser feita por pessoa utilizando 
máscara, avental, luvas, sendo posteriormente orientado ao servidor que tome banho;

• Descarte adequado do lixo contaminado: o lixo gerado por pessoa em isolamento seja 
suspeito ou confirmado, deverá ser descartado em saco de lixo devidamente lacrado 
e identificado;
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

11

NOTA TÉCNICA 
COVID-19
NO 005 
14/05/2020

• Período de isolamento: o paciente confirmado com COVID 19 deve permanecer 
em isolamento por 14 dias, segundo protocolo do Ministério da Saúde, ou seguir 
orientações de acordo com critério médico.

Transporte de pessoa suspeita de Covid-19

• Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo COVID 19 com sintomas (febre 
ou não, tosse e dor de garganta) para a unidade de saúde de referência; 

• Orientar o uso de máscara cirúrgica ao abrigado desde o momento em que for 
identificado na triagem até sua chegada ao local de isolamento ou unidade de 
referência, o que deve ocorrer o mais rápido possível;

• Todos os profissionais que estiverem envolvidos no transporte deverão utilizar máscara 
cirúrgica durante todo o deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver 
necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos EPIs adequados e 
realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização;

• Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização das mãos e 
uso da máscara;

• Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;

• Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool 70%, hipoclorito de sódio ou outro 
desinfetante indicado para este fim, seguindo o procedimento operacional padrão 
definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos;

• A provisão de todos os insumos, como sabão líquido, álcool em gel e EPI, devem ser 
reforçados pela instituição, bem como higienizantes para o ambiente.
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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ANEXO 1 – FLUXOGRAMA DE
ENCAMINHAMENTO DE CASOS
SUSPEITOS DE COVID 19 PARA

UNIDADE DE REFERÊNCIA
PESSOA COM

SINTOMAS 
RESPIRATÓRIOS

SINTOMAS
RESPIRATÓRIOS

LEVES

ISOLAMENTO SOCIAL
ENCAMINHAMENTO PARA UBS

CORIZA, TOSSE E DOR 
DE GARGANTA. 

PODENDO OU NÃO 
HAVER FEBRE

SINTOMAS
RESPIRATÓRIOS

GRAVES
CORIZA, TOSSE, FEBRE ALTA, DOR 

DE GARGANTA, PROSTRAÇÃO, 

DIFICULDADE PARA RESPIRAR, 

HIPOTENSÃO, ALTERAÇÕES NO 

ESTADO MENTAL

Ofertar máscara cirúrgica para pessoa 

suspeita e proceder com isolamento 

social do usuário.

Encaminhar para as Unidades Básicas 

de Saúde preferenciais.

Seguir orientações médicas caso seja 

recomendado isolamento domiciliar

SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO
ATENDIMENTO 24 HORAS.

ENCAMINHAR SOMENTE SE NÃO HOUVER UBS EM SERVIÇO

REGULAÇÃO
HOSPITAL DE
REFERÊNCIA

DELPHINA
AZIZ

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Manaus; Secretaria de Estado da Saúde, Governo do Amazonas.
    

Observação: Fluxograma e critério diagnóstico passíveis de alteração, de acordo com a evolução clínica da doença no Brasil e no 

Estado do Amazonas. 
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Anexo 1 - Fluxograma de encaminhamento de casos suspeitos de 
COVID-19 para Unidade de Referência.
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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Anexo 2 - Lista das Unidades Preferenciais para atendimento de casos 
de COVID-19 em Manaus - AM

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  - PREFEITURA DE MANAUS

ANEXO 2- LISTA DAS UNIDADES 
PREFERENCIAIS PARA ATENDIMENTO DE
CASOS DE COVID-19 EM MANAUS-AM 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREFEITURA DE MANAUS

20

Av. Constantino Nery, s/n – 

Chapada

Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua São Benedito, s/n - Morro da 

Liberdade
Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Av. Presidente Dutra, s/n - Glória
Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados: 08:00 às 12:00

Av. Brasil, s/n - Compensa I
Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua Antônio Matias, s/n 

São José II

Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua 17, n. 170 - Cidade Nova
Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua das Samambaias, n. 786 

Santa  Etelvina

Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua A, n. 15 - Cidade Nova I
Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Av. Autaz Mirim, s/n - Tancredo 

Neves

Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Rua André Araújo, s/n Se gunda a se xta: 07:00 às 21:00                                     

Sábados:  08:00 às 12:00

Tv. 10, 3015 - Amazonino 
Mendes Se gunda a se xta:  07:00 às 18:00          

R. Pirarucu, 100 - Jorge Teixeira Se gunda a se xta:  07:00 às 18:00          

R. Luis Corrente, 449-631 - 

Coroado
Se gunda a se xta:  07:00 às 18:00          

Av. Prof. Nilton Lis, 2344 - Flores Se gunda a se xta:  07:00 às 18:00          

UNIDADE ENDEREÇO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

UBS José Rayol
dos Santos

UBS Morro da
Liberdade

UBS Deodato de
Miranda Leão

UBS Leonor de 
Freitas

UBS José Amazonas
Palhano

UBS Balbina 
Mestrinho

UBS Áugias
Gadelha

UBS Leonor
Brilhante

UBS Alfredo 
Campos

UBS Arthur Virgílio

UBS Gebes 
Medeiros

UBS Ivone Lima

UBS Salvio Belota

UBS Nilton Lins
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 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum 

iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.

 Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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21UNIDADES  DE SAÚDE - GOVERNO DO AMAZONAS

ZONA NORTE

ZONA SUL

SPA E POLICLÍNICA DR. DANILO CORRÊA
 AV. NOEL NUTLES S/N CJ. CIDADE NOVA I
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (24 HORAS); POLICLÍNICA DE 07H ÀS 19H

 SPA DA GALILEIA ELIAMEME RODRIGUES MADY
 AV. SAMAÚMA, S/N MONTE DAS OLIVEIRAS
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

 UPA JOSÉ RODRIGUES
 AV. CAMAPUÃ, 1424 - N - S DE FATIMA
 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    SPA ZONA SUL
    RUA BENTO JOSÉ LIMA, 33 - COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 HORAS

    H. P. S. DA CRIANÇA - ZONA SUL
    AV. CODAJÁS, 26 - CACHOEIRINHA
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24 HORAS

ZONA CENTRO SUL
    H.P.S. 28 DE AGOSTO
    AVENIDA MÁRIO YPIRANGA, 1581 ADRIANÓPOLIS
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

ZONA CENTRO OESTE
 SPA ALVORADA
 RUA LORIS CORDOVIL, S/N ALVORADA I
 ORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

ZONA LESTE

ZONA OESTE

     HPS - DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO
    ALAMEDA COSME FERREIRA S/N - SÃO JOSÉ
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    HPS - DR. ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO
    AVENIDA AUTAZ MIRIM S/N JORGE TEIXEIRA
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    SPA COROADO
    AV. BEIRA MAR, 156 - COROADO
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    H.P.S. DA CRIANÇA - ZONA LESTE
    ALAMEDA COSME FERREIRA, S/N SÃO JOSÉ I
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    SPA SÃO RAIMUNDO
    PRAÇA ISMAEL BENIGNO, N155 - SÃO RAIMUNDO
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    SPA JOVENTINA DIAS
    RUA T6, N33 COMPENSA III
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    SPA E POLICLÍNICA DR. JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE
    RUA MARACANÃ, S/N REDENÇÃO
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (24 HORAS)

    H.P.S. DA CRIANÇA - ZONA OESTE
    AV. BRASIL Nº 989 COMPENSA I
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

    UPA CAMPOS SALES
    AV. DONA OTÍLIA, 649 - TARUMÃ
    HORÁRIO DE ATENDIMENTO: 24H

UNIDADES DE SAÚDE  - GOVERNO DO AMAZONAS


