FLUXOGRAMA DETENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS DE COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Pacientes com prioridade no atendimento:
pessoas acima de 60 anos, pacientes com
doenças crônicas, gestantes e puérperas.

RECEPÇÃO
Precaução de contato,
gotículas e aerossóis
Qualquer pessoa que entrar no
quarto de isolamento, ou entrar
em contato com o caso
suspeito, deve utilizar EPI:
máscara
cirúrgica,
luvas,
avental descartável, óculos,
protetor facial. Em situações de
realização de procedimento
invasivo
que
gerem
aerolização (intubação, coleta
de material, aspiração de vias
aéreas) é recomendado o uso
da máscara N95,
Acolhimento e recepção
Paciente
suspeito:
usar
máscara cirúrgica; usar papel
toalha/lenços de papel (para
tosse,
espirros,
secreção
nasal); higiene das mãos
frequente
com
água
e
sabonete
líquido
ou
preparação alcoólica.
Profissionais
de
apoio:
higiene das mãos com água e
sabonete
líquido
ou
preparação alcoólica, máscara
cirúrgica,
durante
o
atendimento e transporte.

Questionar sobre queixas de
síndrome respiratória (tosse,
dor de garganta, desconforto
ou esforço respiratório) com ou
sem febre.

Comunicar
imediatamente

SIM

Núcleo Hospitalar de Vigilância
Epidemiológica - Contatos:
*Funcional (65) 98475-7225;
* Relva (65) 99669-2771;
*Alessandra (65) 99210-4324;
*Sayuri (65) 9290-0188;

ENFERMEIRO
Realizar o atendimento em
ambiente ventilado, colocar
máscara cirúrgica no paciente,
isolar de outros pacientes e
encaminhar para atendimento
médico.

NÃO

Fluxo de atendimento
de rotina
Retirar o paciente das
medidas de isolamento e a
máscara
NÃO

Coletar 1 (uma) amostra
respiratória: secreção da
nasofaringe (SNF) – para
exame de RT-PCR

MÉDICO
CASO SUSPEITO?

Enviar amostra

SIM

Realizar coleta de amostra de vias aéreas para
exame laboratorial, investigação de contatos,
preenchimento da ficha de notificação para o Covid19, registrar o atendimento no e-SUS AB CID 10 U07.1 e seguir manejo clínico do Protocolo do
Ministério da Saúde.
CASOS GRAVES

Manter o paciente em quarto privativo,
com menor circulação de contatos.
APS deve monitorar o paciente de
48/48h presencial ou por telefone de
acordo com a necessidade clínica por
14 dias, fornecer máscara cirúrgica e
ácool gel para paciente e contatos

CASOS LEVES
Pacientes que apresentem
febre e tosse E ausência
de comorbidades
ISOLAMENTO DOMICILIAR

Pacientes que apresentem febre,
tosse e dificuldade para respirar
(dispneia leve) OU comorbidades
UPA´S/
HPSMVG

Estabilizar o paciente

