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Usuário demanda o CS

Escuta inicial na pré-recepção (1)

SIM

Entrega de máscara cirúrgica para o usuário (3)

+
Orientação sobre:

Etiqueta respiratória  |  Higienização das mãos  |  
Distanciamento dos outros usuários  |  Permanência 

breve no CS

Direcionamento para o setor de atendimento de 
sintomáticos respiratórios (4)

+
Espera com distanciamento de 1,0 m

Atendimento por profissional com uso de EPI (5)

Caso leve Caso grave - Suspeita de SRAG (6)

CONDUTA

• Tratamento sintomático
• Prescrição de oseltamivir para usuários com febre 

e fatores de risco

• Isolamento domiciliar por no mínimo 10 dias para 
o usuário e 14 dias para os comunicantes (7) (8)

• Orientar vigilância dos comunicantes, que 
deverão procurar avaliação no CS ou por 

teleatendimento caso desenvolvam sintomas
• Retorno para casa com máscara, evitando 

transporte público e aglomeração

• Notificação (9)

• Registro no SISREDE (10)

• Coletar teste rápido para COVID-19 em usuários 
dos grupos de risco e contatos familiares de 

usuários com SRAG.

• Anotar contato (nome, telefone e endereço)
• Orientar retorno em caso de sinais de 

agravamento

MONITORAMENTO

Usuários com fatores de risco: monitoramento por 
telefone a cada 48 horas, pelo menos até o 10º dia 

de início dos sintomas

Todos os usuários devem ser orientados a retornar 
ao CS ou UPA em caso de dispneia ou piora dos 

sintomas

Investigar aparecimento de sintomas em 
comunicantes domiciliares e orientar consulta no 

caso de febre alta ou fator de risco

CONDUTA

• Medidas de suporte para 
estabilização clínica

• Iniciar tratamento com 
oseltamivir

• Acionar Central de Regulação do 
SAMU

• Transferência para serviço de 
referência

• Registro no SISREDE (10)

• A notificação será realizada pelo 
serviço que solicitar a internação 

do usuário, se for necessária

CRITÉRIOS PARA TÉRMINO DO ISOLAMENTO e MONITORAMENTO

Ausência de febre por no mínimo 24 h sem uso de antitérmico   E melhora importante dos 
sintomas (tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória, mal estar, cansaço físico) E

passados 10 dias após o início dos sintomas

MONITORAMENTO

Após alta da observação ou 
internação, para continuidade do 

cuidado:

• monitoramento por telefone, a 
cada 48 horas, pelo menos até o 

10o dia do início dos sintomas

• observar recomendações para 
isolamento domiciliar do usuário 

e comunicantes (7)

Orientação sobre:

Etiqueta respiratória  |  Higienização das mãos  |  
Distanciamento dos outros usuários (1,0 m) |  
Permanência breve no CS  |  Uso de máscaras

Direcionamento para os setores de atendimento 
específicos

Atendimento por profissional

Atendimentos subsequentes agendados de acordo 
com a situação clínica, avaliando a possibilidade de 

maior intervalo

Referências:
NOTA TÉCNICA SMSA-BH COVID-19 nº 007/2020 (Recomendações para a APS), NOTA TÉCNICA SMSA-BH COVID-19 nº 
006/2020 (Orientações para a Vigilância Epidemiológica), NOTA TÉCNICA SMSA -BH COVID-19 nº 023/2020 (Acompanhamento 
de condições crônicas) e Nota informativa sobre apoio às ILPI 

Notas:
(1) O profissional da pré-recepção, recepção e avaliação de risco devem estar em uso de máscara cirúrgica e permanecer a 
pelo menos 1 metro de distância dos usuários.

(2) Em crianças, além dos itens anteriores, considerar também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.  
Em idosos, considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, 
irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes. 

(3) Acompanhantes: orientar para espera fora do CS; se não for possível, entregar máscara também para ele.

(4) Definir e sinalizar espaços de espera e atendimento separados para usuários com e sem sintomas respiratórios

(5) Capote → máscara cirúrgica (ou N95*) → gorro* → óculos → luva (nessa ordem). * Para procedimentos com produção de 
aerossois.

(6) Presença de dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 < 95% em ar ambiente 
OU coloração azulada nos lábios ou rosto OU outros sinais de gravidade. Em usuários idosos, crianças ou imunossuprimidos, 
considerar a ausência de febre, hipotensão, alterações do estado mental. Em crianças, além dos itens anteriores, observar os 
batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

(7) Restrição de deslocamento nas áreas comuns do domicílio e utilizar máscara cirúrgica. Ver NT Recomendações sobre 
isolamento respiratório domiciliar

(8) Fornecer atestado, se necessário

(9) Notificar em formulário on-line do Ministério da Saúde (notifica.saude.gov.br)

(10) Dispensar o usuário no SISREDE com o CID J00 a J22

REGRA GERAL: FICAR EM CASA

Toda a populaçao deve cumprir a recomendação de 
isolamento social.

Os IDOSOS, principalmente os frágeis e com morbidades 
crônicas, são o maior grupo de risco para as complicações 
do novo Coronavírus. Devem cumprir a recomendação de 

isolamento domiciliar.

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NO CS

Organizar o atendimento para usuários, estabelecendo dois fluxos:

• Fluxo para usuários com sintomas respiratórios

• Fluxo para usuários com demandas que não devem ser contingenciadas e para a 
continuidade do cuidado longitudinal que requerem atendimento presencial

Orientar usuários com demandas que podem ser adiadas

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NOS CENTROS DE SAÚDE

FLUXO COVID-19 nº 004/2020

NÃO

ORIENTAÇÃO PARA A POPULAÇÃO

Usuários dos grupos de risco devem procurar o CS para avaliação em 
caso de sintomas gripais. Os demais podem utilizar o serviço de 

teleconsulta para esclarecimentos.

Orientações gerais: 156

Teleconsulta: pelo portal http://consultacoronavirus.pbh.gov.br/

Onde for possível, organizar portas 
de entrada separadas, com 
sinalização de fluxos com e sem 
sintomas respiratórios.

Demandas que NÃO devem
ser contingenciadas:

Outras queixas clínicas agudas

Usários em acompanhamento:
• Pré-natal e puerpério

• Puericultura
• Tuberculose, Hanseníase, Sífilis e outras 

doenças infecciosas
• Pessoas com condições que necessitam de 
primeira orientação ou ajuste de tratamento

• Pessoas em situação de vulnerabilidade (Bolsa 
Família e outros)

Setores:
Vacinação  |  Farmácia  |  Curativos  |  

Dispensação de insumos  |  Administração de 
medicamentos  |  Coleta  |  Teste rápido  |  Teste 

do pezinho

Outras necessidades identificadas

Pelo menos dois dos
seguintes sinais e sintomas: febre

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor 
de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos 

(anosmia) ou distúrbios gustativos (ageusia) ou 
dificuldade respiratória,

nos últimos 7 dias (2)

Avaliação
de risco

As orientações relacionadas aos 
profissionais de saúde são 
tratadas em Nota Técnica 
específica (NT 14 e 30).

Fluxo COVID-19 no 004/2020

Atualizado em 04/09/2020

Demandas para a continuidade do 
cuidado longitudinal

Solicitação de fórmulas 
alimentares industrializadas 

Pessoas com doenças crônicas, 
com prioridade para as situações 

de alto risco

Avaliar o caso e definir a 
estratégias para atendimento:

• telemonitoramento
• presencial
• teleconsulta

Visitas domiciliares pelo ACS e equipe
(conforme orientações da NT SMSA-BH 

COVID-19 nº 007/ 2020)
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