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Proposta de Matriz de Linha de Cuidado
 Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde

Margareth Crisóstomo Portela, Victor Grabois e Claudia Travassos

Pelo potencial de contágio, pelas características de sua evolução e pelo grau de com-
plexidade de cuidados em saúde que pode requerer, a Covid-19 tem colocado imen-

sos desafios para os sistemas de saúde dos diferentes países onde se propaga. Medidas 
de contenção e mitigação da pandemia, incluindo distanciamento físico, testagem, iso-
lamento de casos, minimização da circulação de pessoas e uso de máscaras têm sido 
amplamente preconizadas com vistas a evitar o crescimento descontrolado de casos e o 
colapso dos sistemas e serviços de saúde (Walensky & Del Rio, 2020; Anderson et al., 
2020). Estima-se que cerca de 80% dos casos de Covid-19 tenham manifestações leves 
ou mesmo sejam assintomáticos e 20% sejam de gravidade moderada ou grave (CDC, 
2021). Desse modo, a Covid-19 incorre em elevada demanda por cuidados de saúde nos 
diferentes níveis de atenção, totalmente fora de padrões usuais, com destaque para a de-
manda a recursos hospitalares altamente complexos para tratamento de cerca de 5% dos 
casos graves (Zhou et al., 2020; Garg et al., 2020). Tal demanda concorre com a deman-
da regular aos serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção que, em condições 
normais, comumente já enfrentam gargalos no país. E impõe preocupações adicionais 
pelo elevado índice de transmissibilidade do Sars-CoV-2, coronavírus transmissor da 
doença Covid-19, que expõe profissionais da saúde e pode expor pacientes com outras 
condições de saúde ao utilizarem os serviços de saúde. 

O documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) intitulado “Critical pre-
paredness, readiness and response actions for Covid-19” (WHO, 2021) sistematiza 
quatro cenários de transmissão possíveis: 1) não há casos relatados; 2) há casos espo-
rádicos, um ou mais, importados ou localmente adquiridos; 3) há agregados de casos, 
com a maioria relacionada à transmissão local e envolvendo cadeias de transmissão já 
existentes; 4) há grande elevação do número de casos com cadeias de transmissão am-

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Del+Rio+C&cauthor_id=32301959
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6915e3.htm?s_cid=mm6915e3_w
https://www.who.int/publications/i/item/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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plamente disseminadas. Nos cenários 1 e 2, é posta a necessidade de se preparar para 
o aumento da demanda aos serviços de saúde. No cenário 3, a sobrecarga do sistema 
de saúde já está estabelecida como uma realidade, havendo necessidade de organizar 
a ampliação da oferta de serviços e de outros recursos que se façam necessários. No 
cenário 4, coloca-se a possibilidade de crise no sistema de saúde, havendo necessidade 
de implementação de planos de aumento das capacidades do sistema de saúde, assim 
como de ganho de escala e velocidade neste processo.

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, marcado por contextos muito 
diversos e imensas desigualdades regionais na oferta de serviços e desigualdades sociais 
no acesso, especialmente aos serviços de média e alta complexidades, um dos desafios 
para o enfrentamento da Covid-19 é a necessidade de adotar estratégias diversas de miti-
gação da pandemia, assim como de organização da rede de serviços de saúde disponíveis. 

Propomos aqui um arcabouço matricial que permite a conformação de diferentes 
arranjos assistenciais, adaptados às realidades locorregionais, na organização do cuidado 
efetivo relacionado à Covid-19, no contexto de ampla diversidade e desigualdade do 
país. Nessa matriz, os pontos de cuidado articulam-se com a evolução clínica da doença 
e suas possíveis sequelas, que expressam as necessidades de saúde dos pacientes, 
considerando também a presença ou não de vulnerabilidade social e econômica. Nela 
são contemplados o fluxo de pacientes, as funções dos pontos de cuidado, indicando-
se quando e quais cuidados podem ser prestados em cada ponto e as relações entre 
eles (referência e contrarreferência). E se define uma linha de cuidado para a Covid-19 
harmonizada com a rede de atenção à saúde. 

A matriz se inicia com o surgimento da doença, abrange os casos assintomáticos 
e contatos nas ações de vigilância e se estende ao longo de toda a evolução clínica, 
incluindo medidas terapêuticas e de reabilitação no caso de possíveis sequelas. Ao ser 
direcionada ao atendimento de pacientes em uma pandemia, responde à situação de 
emergência que, na maioria das vezes, requer expansão, modificação e inclusão de pontos 
de cuidado específicos. Incentiva-se que algumas dessas mudanças sejam orientadas de 
modo a configurar uma reorganização da oferta de serviços e do modelo de atenção, 
tornando-se assim em legados para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Ao longo da linha de cuidado localizam-se conhecimento e normas (diretrizes clínicas, 
políticas e procedimentos e demais documentos) necessários para orientar e apoiar os 
processos decisórios de profissionais e se destacam os insumos estratégicos essenciais 
para cada etapa e dimensão do cuidado. Detalham-se também o tipo, a geração e o fluxo 
das informações sobre o paciente (prontuários e notificações) nesse percurso. 
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A matriz tem como objetivo a melhoria dos resultados do cuidado prestado aos 
pacientes, orientando-se pelo emprego de boas práticas, baseadas em evidências cien-
tíficas, mediante a organização do cuidado em saúde de modo a maximizar as chances 
de cura e sobrevivência dos pacientes e minimizar a transmissão da doença. Abrange a 
clínica, aspectos de vigilância, a gestão do processo de cuidado, as organizações presta-
doras de serviços e gestoras de saúde, de assistência e proteção social e as organizações 
comunitárias. Sua implementação deve se fazer em estreita correlação com os cenários 
epidemiológicos, articulação com as redes de atenção à saúde local e regional e com a 
comunidade (Conass, 2020). Pode ser empregada também como instrumento orienta-
dor da programação de serviços de saúde para estimar a oferta de profissionais da saúde, 
a capacidade instalada e insumos estratégicos. No mais, deve ser objeto de constante 
atualização, com base na experiência nacional e internacional com a pandemia e no 
conhecimento científico produzido ao longo deste processo, incorporando as modifi-
cações pertinentes ao aprimoramento da efetividade do controle e cuidado de saúde 
relacionados à Covid-19.

A implementação da matriz pressupõe que alternativas de cuidado possam ser 
combinadas dependendo das estruturas locais e das regiões de Saúde, orientadas pelas 
diretrizes apresentadas a seguir. 

DIRETRIZES BÁSICAS

1. A matriz é um desenho teórico, genérico e dinâmico. Contém apenas elemen-
tos gerais e não expressa nenhum contexto em particular. Deve ser objeto de 
mudanças segundo o contexto, o cenário da epidemia, as experiências acumu-
ladas, as estruturas de saúde existentes e o conhecimento disponível sobre o 
Sars-CoV-2 e a Covid-19.

2. A linha de cuidado Covid-19 foi concebida para funcionar concomitantemente 
ao atendimento das demandas rotineiras nos serviços de saúde, especialmen-
te daquelas definidas como essenciais (WHO, 2020) Entretanto, mudanças 
estratégicas no atendimento de rotina (adiamento ou suspensão de rotina 
e procedimentos eletivos), a fim de expandir a oferta para a linha de cuidado 
Covid-19, podem se fazer necessárias nos momentos críticos da epidemia. 
Arranjos diversos são passíveis de consideração na dependência da duração 
da pandemia ou sua evolução para o estágio endêmico.

3. Os serviços de saúde de atenção primária têm papel essencial na vigilância 
epidemiológica, na identificação e mitigação dos efeitos das vulnerabilidades 
sociais e econômicas da população, na comunicação e orientação da comuni-

http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERSÃO-FINAL-3.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-essential_health_services-2020.2
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dade acerca dos fluxos relevantes na rede de atenção à saúde e como porta de 
entrada e continuidade do cuidado em casos de Covid-19 (Engstrom et al., 
2020; Brasil, 2020a, 2020b, 2021). Também são responsáveis pela operacio-
nalização da vacinação contra a doença, que em janeiro de 2021 passou a se 
constituir na mais importante medida de controle da pandemia no país. Pre-
vê-se que a Covid-19 continuará presente como doença endêmica por alguns 
anos, e aos serviços de saúde de atenção primária continuará cabendo papel 
relevante no manuseio de pacientes infectados e contatos.

4. Articulações intersetoriais com organismos de proteção social e outros e 
articulações horizontais com lideranças e organizações comunitárias devem 
ser estabelecidas para que as necessidades da população sejam atendidas em 
sua integralidade. 

5. Pacientes com síndrome gripal e Covid-19 devem estabelecer contato com o 
mínimo de pontos de cuidado possível, e, em todos os pontos de cuidado, 
devem ser recebidos, avaliados e atendidos em fluxo separado da demanda 
regular nos serviços. Os pontos de cuidado na linha de cuidado Covid-19 
devem organizar o atendimento conforme coortes de pacientes confirmados e 
suspeitos (Anvisa, 2021).

6. O atendimento e a transição do paciente de um ponto a outro devem ser 
orientados por diretrizes clínicas e demais instrumentos voltados para a 
identificação da síndrome gripal e Covid-19, da presença de vulnerabilidade 
social, do grau de gravidade da doença e para a detecção precoce da síndrome 
respiratória aguda grave (Srag). 

7. O transporte de pacientes entre os pontos de atenção da rede deve ser pronto 
e adequado, especialmente nos casos graves, podendo-se lançar mão, em 
cenários de insuficiência do transporte adequado, de transporte adaptado 
para pacientes em quadros de menor gravidade. 

8. O desenvolvimento da epidemia e outros aspectos epidemiológicos, os indica-
dores de utilização de serviços e a disponibilidade de recursos – profissionais, 
testes, leitos, equipamentos estratégicos, equipamentos de proteção indivi-
dual (EPIs), treinamento, transporte – devem ser monitorados, e os momen-
tos de mudança (disparadores) devem ser previamente definidos e monitora-
dos permanentemente, em sintonia com o funcionamento da rede de atenção 
à saúde. Um roteiro deve ser desenvolvido para esse fim.

9. Para a execução da diretriz 8, é fundamental a transparência e disponibilização 
dos dados necessários. 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_aps_no_sus_para_enfrentamento_da_covid-19_versao_leitura_uma_coluna_1_.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/recomendacoes_aps_no_sus_para_enfrentamento_da_covid-19_versao_leitura_uma_coluna_1_.pdf
http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Recomendacoes_ACS_COVID19_ver001_final.pdf.pdf.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/24/20200323-ProtocoloManejo-ver05.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/notas-tecnicas/nota-tecnica-gvims_ggtes_anvisa-04_2020-25-02-para-o-site.pdf
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10. A reposição de recursos humanos afastados por contraírem a doença, em 
todos os pontos de cuidado, deve ser uma preocupação constante. Ao 
mesmo tempo, é fundamental que se monitorem as perdas e a capacidade de 
reposição satisfatória.

11. No curso da pandemia, com a Covid-19 se configurando como emergência 
sanitária, centros de Operações de Emergência (COE-Saúde-Covid-19) de-
vem ser organizados em diferentes esferas de gestão, envolvendo todas as 
áreas (vigilância, atenção, logística, entre outras), com vistas a monitorar 
a evolução da própria pandemia e preparar, planejar e integrar ações para o 
seu enfrentamento, entre as quais a disponibilização e acompanhamento do 
uso de recursos e a definição da expansão de pontos de cuidado de saúde/
profissionais/insumos. A resposta à pandemia, especialmente no que tange à 
organização da linha de cuidado, requer gestão permanente e ação coordena-
da em determinadas bases territoriais.

12. É recomendado que o fluxo de pacientes seja regulado na linha de cuidado, 
considerando a prontidão adequada e a complexidade necessária ao cuidado 
dos pacientes que iniciam quadro clínico já com formas graves da doença 
ou que evoluem para Srag rapidamente. Preferencialmente, essa regulação 
deve se dar diretamente para os hospitais de referência de pacientes graves, 
evitando-se atraso ou mesmo perda de oportunidade para a oferta do 
cuidado adequado.

Resumidamente, na linha de cuidado Covid-19 os pontos de cuidado se articulam 
ao estadiamento da doença, refletindo a evolução clínica dos pacientes e o grau de 
vulnerabilidade social e econômica. Para se evitar a sobrecarga de atendimento nas 
unidades básicas de saúde (UBS) e o risco de contágio de outras pessoas, a atenção no 
domicílio deve ser amplamente utilizada, em estreita articulação com os médicos e os 
demais profissionais da UBS de referência, envolvendo teleatendimento e o suporte de 
centrais de regulação de leitos e de transporte. Acredita-se que essa conduta também 
facilite a detecção de situações de agravamento de pacientes, que poderiam de forma mais 
oportuna ser referenciadas para o cuidado hospitalar. Pacientes, seus contatos e pessoas 
de alto risco em situação de vulnerabilidade social e econômica devem ser identificados, 
e locais de alojamento/internação alternativos devem ser buscados, sempre que possível 
em articulação com serviços de assistência e proteção social locais. O trabalho dos 
agentes comunitários em saúde (ACS), que compõem as equipes de saúde da família 
das UBS, é importante para o cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS), em particular 
para a vigilância em saúde, na busca ativa de casos e identificação de suspeitos e seus 
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contatos, na identificação de pessoas de alto risco, no apoio ao monitoramento clínico e 
na testagem nas comunidades, quando for o caso. Os ACS também podem desempenhar 
papel fundamental na sensibilização, orientação, acompanhamento e busca ativa de 
pessoas na vacinação contra a Covid-19. Adicionalmente, sempre que necessário e 
possível, sublinha-se o papel que os ACS podem cumprir na articulação com lideranças 
comunitárias (Brasil, 2020a).

As equipes do Núcleo Ampliado de Saúde da Família - Atenção Básica (Nasf-AB) e da 
Atenção Ambulatorial Especializada (AAE) devem, mediante apoio matricial às equipes 
da APS e de teleatendimento, atuar no acompanhamento e orientação aos pacientes, 
por exemplo, com comorbidades associadas, que necessitem de apoio em saúde mental 
ou demandem reabilitação após a desospitalização. A AAE, por seu papel no cuidado 
de pacientes portadores de condições crônicas, que são subpopulações de maior risco, 
pode desempenhar a função de indicar e elaborar diretrizes clínicas e fluxogramas, na 
orientação da trajetória do paciente na linha de cuidado Covid-19 (Conass, 2020). 

Diante das múltiplas manifestações da Covid longa, podem também caber às unidades 
de AAE novas funções no acompanhamento de pacientes. 

As unidades de urgência/emergência, entre as quais as unidades de Pronto-
Atendimento (UPAs), especialmente nos casos em que não há estruturas hospitalares de 
referência para o tratamento de pacientes que precisem de algum nível de estabilização, 
podem atuar no cuidado de pacientes com quadro de gravidade de síndrome gripal e 
Covid-19. Nesses casos, tanto deveriam estar articuladas às centrais de leitos e de 
transporte como estar preparadas para realizar a contrarreferência às UBS dos pacientes 
que podem ser tratados no domicílio. 

Hospitais intermediários para pacientes de menor gravidade que necessitam de inter-
nação ou pacientes com quadro leve e vulnerabilidade social e econômica, e hospitais de 
referência com capacidade tecnológica para cuidar de pacientes com Srag e outras pos-
síveis complicações graves são os pontos de cuidado mais complexos no atendimento 
aos pacientes com Covid-19 (NICE, 2020). 

A linha de cuidado estende-se ainda na necessidade de reabilitação de pacientes com 
sequelas, que demandarão cuidados após a desospitalização. Programas de reabilitação 
para pacientes devem ser considerados em centros dedicados à Covid longa e em centros 
de reabilitação em geral, assim como nos Nasfs e na AAE, incluindo ações domiciliares 
ou em unidades de saúde, com disponibilização de transporte para os pacientes. Embora 
se possa argumentar que a reabilitação ocorre em pontos de cuidado já contemplados 
na matriz, a sua explicitação como ponto de cuidado em si chama atenção para a sua 
importância em um cenário em que ainda é pouco discutida. 

http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Recomendacoes_ACS_COVID19_ver001_final.pdf.pdf.pdf
http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERSÃO-FINAL-3.pdf
http://www.nice.org.uk/guidance/NG159
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Por fim, apresenta-se como relevante a questão do manuseio de corpos de pacientes 
mortos pela Covid-19, especialmente desafiante em momentos mais críticos da pandemia.

A acomodação da Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde não se 
dá sem tensões no decorrer do tempo, tanto pelos desafios que a convivência com ela 
nos serviços de saúde impõe como pelos momentos de expansão e contração que pode 
requerer. O risco de desassistência a outras condições de saúde precisa continuamente 
ser evitado, ainda que seja realista admitir a retenção de demandas em momentos 
de necessidade de expansão dos cuidados para a Covid-19. A resposta às demandas 
acumuladas, por sua vez, requer o gerenciamento de filas, considerando o risco dos 
pacientes e a perspectiva de não comprometer a oportunidade do cuidado. Diante da 
imensa crise sanitária, não há de surpreender que as redes e os serviços de saúde que 
as compõem vivenciem ainda, em inúmeros momentos, a necessidade de se reorganizar 
e de inovar para dar conta das necessidades de saúde da população, entre as quais as 
novas necessidades decorrentes de sequelas da própria Covid-19. O fortalecimento do 
SUS dever ser o norte.

A matriz é apresentada de forma esquemática a seguir. As cores azul, laranja-escuro 
e vermelho relacionam a Linha de Cuidado Covid-19 à gravidade do quadro clínico, com 
o vermelho indicando as situações mais críticas. O laranja-claro foi associado à transição 
do paciente com uso de transporte, o verde foi associado aos cuidados de reabilitação 
e o roxo ao óbito.
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)



178

COVID-19
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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Matriz Linha de Cuidado Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (continuação)
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