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ASSUNTO: Orientações para profissionais de saúde sintomáticos respiratórios ou contatos domiciliares de 

pacientes sintomáticos 

 

 

 

Em 20/03/2020, o Ministério da Saúde declarou área de transmissão comunitária de Sars-CoV-2 

em todo o Brasil. Nesse cenário de pandemia, todo paciente que apresente sintomas respiratórios pode 

ser considerado suspeito de COVID-19, e não há disponibilidade de exames para toda a população. 

Portanto, a pesquisa de vírus respiratórios (swab) realizada pela rede pública de Belo Horizonte, no 

momento, é restrita a pacientes com quadros graves (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e a 

profissionais de saúde sintomáticos que trabalhem no município de Belo Horizonte, envolvidos no 

cuidado direto de pacientes. O objetivo para priorização desses exames para essa categoria é a 

manutenção da equipe assistencial, sendo que o profissional poderá retornar ao trabalho em período 

anterior ao previsto, a depender do resultado.  

Profissionais de saúde que trabalhem no município de Belo Horizonte atuando na assistência 

direta aos usuários, e que apresentarem tosse e/ou dor de garganta e/ou dificuldade respiratória, 

acompanhados ou não de febre, serão considerados suspeitos de COVID-19. Caso tenham iniciado 

sintomas nos últimos 07 dias, poderão realizar coleta de swab para pesquisa de vírus respiratórios e 

precisam ser afastados até o resultado de exames (conforme FLUXO COVID-19 nº 002/2020: Fluxo para 

coleta e transporte de espécime clínico para diagnóstico etiológico em profissionais de saúde atuantes 

no município, em situação de surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2) OU até 

preencher os critérios de suspensão do isolamento domiciliar, que são:  

● Ausência de febre por no mínimo 72 h sem uso de antitérmico E 

● Melhora dos outros sintomas E 

● Passados 10 dias após o início dos sintomas.  

 

O próprio profissional deverá preencher as notificações:  

1. Formulário do Ministério da Saúde, no site https://notifica.saude.gov.br  

2. Ficha própria de SRAG (disponível em  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/ficha-sivep_gripe-

srag_hospitalizado.pdf), que deverá ser levada impressa ao setor de coleta. A ficha de SRAG 

impressa é necessária para encaminhamento da amostra à Funed, mesmo não se tratando de 

casos com critérios de gravidade.  

Itens atualizados: Tempos para coleta de exames em relação ao início dos sintomas e de isolamento 

domiciliar para profissionais de saúde sintomáticos respiratórios. 

https://notifica.saude.gov.br/
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/ficha-sivep_gripe-srag_hospitalizado.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/ficha-sivep_gripe-srag_hospitalizado.pdf
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 As coletas de swab são realizadas, por ordem de chegada, no CEREST Centro Sul, localizado à 

Rua Rio Grande do Norte, 1179, Bairro Funcionários, no horário de 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. O 

profissional deverá levar a ficha de SRAG impressa, carteira de documento de classe e documento que 

comprove o trabalho em Belo Horizonte.  

Os resultados dos exames serão enviados para o e-mail pessoal do profissional, informado no 

momento da coleta, e não serão disponibilizados por telefone.  

As orientações acima estão também publicadas no FLUXO COVID-19 nº 003/2020: Fluxo dos 

resultados dos exames de espécime clínico para diagnóstico etiológico em profissionais de 

saúde atuantes no município, em situação de surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo 

SARS–CoV-2. 

Ambos os fluxos citados nesta nota estão disponíveis no site 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus, no item Notas Técnicas.  

 

 

Atenção:  

1. Profissionais de saúde que não realizarem o exame poderão retornar ao trabalho 

caso preencham os critérios de suspensão do isolamento domiciliar.  

2. Profissionais de saúde que apresentem critérios de gravidade deverão procurar 

atendimento médico para melhor definição do quadro clínico e condutas.   

3. Profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

(SMSA/PBH) que apresentem apenas coriza e congestão nasal poderão 

trabalhar na assistência, desde que em uso de máscara cirúrgica durante toda a 

jornada de trabalho.  

4. Profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 

(SMSA/PBH) assintomáticos, contatos domiciliares de casos suspeitos ou 

confirmados de COVID-19, poderão trabalhar na assistência, em uso de máscara 

cirúrgica durante toda a jornada de trabalho.  
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