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FLUXO PARA ENCAMINHAMENTO DOS USUÁRIOS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS PRIORITÁRIAS ÀS ESPECIALIDADES, DURANTE A PANDEMIA DE SARS-CoV-2

Banco de dados com listagem dos usuários de
cada eSF, com condições crônicas, dos estratos
de alto risco:
• DM insulino-dependente;
• DM não insulino-dependente, com
complicações clínicas;
• complicações cardiovasculares;
• em uso de anticoagulantes.

Usuário com condições crônicas
de alto risco cardiovascular,
comparece ao centro de saúde

Usuário está em
acompanhamento na
Atenção Especializada (3)?

• Para usuários com DM e/ou complicações
cardiovasculares, verificar se a última
consulta foi há mais de 3 meses.
• Para usuários anticoagulados, verificar se a
última consulta foi há mais de um mês.

Manter acompanhamento na Atenção
Especializada, em cuidado compartilhado com a
APS.
Utilizar dispositivos para o planejamento do
cuidado com a APS.

SIM

LEGENDA
Ações da Atenção Primária à Saúde

NÃO

Ações da Atenção Especializada
Usuário atendido pela eSF

Ações compartilhadas

CUIDADO COMPARTILHADO

Equipe APS necessita de
suporte de especialista
para a condução do caso?

NÃO

SIM

• Definir a conduta, em conjunto com o
usuário.
• Definir prazo para a reavaliação.
Para discussão do caso com o especialista (4):
• fazer contato com o CEM regional, para a
cardiologia e endocrinologia;
• fazer contato com a URS Sagrada Família
para a nefrologia.
Modalidades de contato:
• telefone, e-mail ou por áudio / vídeo.

• Inserir os dados do usuário na planilha de
Registro Clínico Coletivo, para
monitoramento.
• Registrar as orientações e condutas no
prontuário do usuário.

SIM

Especialidade:
• cardiologia (CEM);
• endocrinologia (CEM);
• nefrologia (URS).
NÃO

NÃO

• Teleconsulta com Regula Mais 0800 644
6543, opção 2 (5)
OU
• Encaminhar via SISREG, sob regulação

Necessita avaliação
presencial do
especialista?

NÃO

SIM

Especialidade:
• neurologia;
• reumatologia;
• urologia.
NÃO

SIM

NÃO

• Teleconsulta com Regula Mais 0800 644
6543, opção 1
OU
• Encaminhar via SISREG, sob regulação.

• Regulador autoriza marcação de consulta.
• Especialista avalia em consulta presencial.

SIM

Demais especialidades médicas e
interconsultas de outras categorias
profissionais.

SIM

Necessita retorno na
especialidade?

NÃO

Realiza contra-referência para a APS.

Referências:
• Este fluxo complementa a Nota Técnica COVID-19 nº 023/2020 "Proposta de acompanhamento de usuários com
condições crônicas na APS, no contexto da pandemia pelo vírus da SARS-CoV-2", da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte.
Notas:
(1) Usuários com condições crônicas de alto risco cardiovascular, conforme listagem disponibilizada com a NT COVID-19 nº
023/2020.
(2) Atentar ao fluxo de atendimento desses usuários de risco no centro de saúde, para evitar a exposição a outros usuários
apresentando síndrome gripal.
(3) Definido como tendo feito ao menos 2 consultas na especialidade, com retorno programado.
(4) A modalidade de contato com o especialista poderá variar entre os CEM regionais, conforme possibilidades locais.
(5) Nesses casos, a regulação é feita pela equipe de reguladores do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, através do
Programa Regula Mais.
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