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ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
FMS - Fundação Municipal de Saúde
Memorando 3/2022/DAB-FMS
Teresina, 04 de janeiro de 2022.
As CRS e as Unidades Básicas de Saúde
Assunto: Atendimento Síndrome Gripal ao Usuários com Testes Negativo COVID nas UBS

Considerando que a Atenção Primária à Saúde (APS) é porta de entrada principal do
Sistema Único de Saúde (SUS), seja para as demandas crônicas, seja para as demandas de evolução aguda;
Considerando que a APS junto às suas Equipes de Saúde da Família deve assumir papel
resolutivo na condução dos casos de síndromes gripais sem complicações ou sem comorbidades de risco,
sendo obrigatório o acompanhamento dos profissionais da APS/ESF ao longo do curso do agravo,
conforme Ministério da Saúde;
Considerando o cenário atual de aumento de síndromes gripais do município e
organização da rede de saúde, conforme Plano de Contingência Municipal;
Considerando o Memorando Circular DAB -FMS de nº 72, de 30 de dezembro de 2021;
Reiteramos que os usuários com síndrome gripal que apresentarem RESULTADO
NEGATIVO (com laudo da testagem) para COVID-19, deverão ser atendidos pelas Equipes de saúde da
Família de todas as UBS da rede municipal.
Conforme quadro clínico apresentado, durante o atendimento, pode se realizar a
estratificação de intensidade da SG para manter o paciente na APS/ESF ou para encaminhá-lo às unidades
de urgência/emergência ou hospitais.
Desse modo, o usuário com síndrome gripal com teste negativo para COVID-19 não
deve retornar das UBS sem a garantia de acesso ao atendimento.
Documento assinado eletronicamente por Laurimary Caminha Veloso, Diretora de Atenção
Básica, em 04/01/2022, às 15:35, com fundamento no Decreto nº 18.316/2019 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://processoeletronico.pmt.pi.gov.br/sei/autenticador informando o código verificador
3679704 e o código CRC 33F71D67.
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