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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
Usuário demanda a UPA
Escuta da queixa inicial (1)
Atendimento usual para
demandas de outros eventos
agudos, com fluxos e ambientes
específicos para não respiratório

Sintomas de
SG ou SRAG (2)

NÃO

SIM

Entrega de máscara cirúrgica para o usuário (3)
Direcionamento para o fluxo de atendimento de
sintomáticos respiratórios (4)

Orientação sobre:
• etiqueta respiratória
• higienização das mãos
• distanciamento (1 metro) dos
outros usuários
• permanência breve na UPA

Classificação de risco pelo enfermeiro (uso de EPI (5)) +
dados vitais + oximetria
Atendimento pelo médico (uso de EPI (5))

Caso leve

Sintomas graves ou
instabilidade clínica (2)

NÃO

SIM
Direcionamento para a
Unidade de Decisão Clínica ou sala vermelha

Sat.O2<95%

SIM

NÃO

FR>24irpm

NÃO

E/OU

Dispnéia
SIM

Disfunção
orgânica

ALTA PARA CASA
• Tratamento sintomático
• Avaliar prescrição de oseltamivir
(75mg, VO, 2x/dia, 5 dias ) para
usuários com febre e fatores de risco
• Não coletar exame para pesquisa de
vírus respiratórios
• Isolamento domiciliar por no mínimo 7
dias para o usuário e comunicantes (6)

SIM

NÃO

Raio X tórax
Exames complementares (9)
Observação

(7)

• Retorno para casa com máscara,
evitando aglomeração
• Notificação (8)
• Orientar sobre contato com o CS para
monitoramento a distância durante o
período de isolamento
• Orientar retorno em caso de sinais de
agravamento/piora clínica

INTERNAÇÃO
• Raio X tórax ou TC tórax
• Coleta de Swab
• Exames laboratoriais (9)
• Oxigenoterapia
• Notificação de SRAG (11)

Indicação de CTI
Melhora clínica E/OU
exames sem gravidade
SIM

Se RX tórax compatível com pneumonia,
prescrever antibiótico (10)

Notas:
(1) O profissional da recepção deve utilizar máscara cirúrgica e permanecer a pelo menos 1 metro de distância dos usuários
(2) Síndrome Gripal (SG): tosse ou dor de garganta, com ou sem febre e início nos últimos 7 dias || Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG): sintomas da SG + dispnéia ou sat. O2 <95% ou desconforto respiratório (considerar outros sinais de
gravidade; idosos, crianças e imunossuprimidos: considerar a ausência de febre, hipotensão e alteração do estado mental)
(3) Acompanhantes: orientar para espera fora da UPA; se não for possível, entregar máscara cirúrgica
(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). * Procedimentos com aerossois
(6) Ver Nota Informativa COVID-19 n° 001/2020 - Recomendações sobre isolamento domiciliar
(7) Fornecer atestado, se necessário
(8) http://notifica.saude.gov.br
(9) Exames laboratoriais para disfunção orgânica: hemograma, gasometria arterial, (quando disponível) coagulograma,
transaminases, PCR, LDH, Dímero D, função renal, eletrólitos, CPK
(10) Antibiótico: Clavulim oral; se alergia, ver medicação disponível para substituição.
(11) https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/ficha- sivep_gripe- srag_hospitalizado.pdf
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NÃO

Critérios:
• IRpA com necessidade de VM
• Instabilidade hemodinâmica ou choque
(PAS<90 ou PAD<65)
• Sepse ou choque séptico
• Indicação clínica

Indicação de ENFERMARIA
Critérios:
• Dispnéia
• Necessidade de O2 CN até 5l/min
• Indicação clínica

