Fluxo de assistência aos casos
suspeitos ou prováveis de COVID-19
CASO
SUSPEITO:

AÇÕES

CIEVS Minas: 31 99744-6983
notifica.se@saude.mg.gov.br
Se em Belo Horizonte ligar para o CIEVS
BH: 3277-7767 / 7768 , 98835-3120
cievs.bh@pbh.gov.br

Febre(1)e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais
entre outros) com histórico nos últimos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas:
de viagem para área com transmissão local(2), de acordo com a OMS OU
contato próximo de caso suspeito ou confirmado para o coronavírus (COVID-19)
Casos com sintomas respiratórios e vínculo epidemiológico, SEM FEBRE, devem ser discutidos com o CIEVS
(1) Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado
medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
(2) As áreas de transmissão local atualizadas são disponíveis em: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona

Fornecer máscara cirúrgica e conduzi-lo para uma sala isolada
Profissionais de saúde que irão prestar atendimento: utilizar proteção para aerossóis
e precauções de contato (máscara respiratória do tipo N95, proteção ocular, luvas,
gorro, capote descartável)
Classificar o caso de acordo com a gravidade (em qualquer nível da assistência)

Caso
Leve
(sem
sinais
de
gravidade) Infecção viral não
complicada do trato respiratório
superior: febre, tosse, dor de
garganta, congestão nasal, mal
estar, cefaleia, mialgia, podendo
estar acompanhados de sinais e
sintomas
gastrointestinais.
Os
idosos e imunossuprimidos podem
apresentar sintomas atípicos, com
ausência de febre.

Sinais
de
Gravidade
sem
indicação de CTI
Sinal de esforço respiratório;
Saturação de O2 > 90% <
94%;Cianose;Alteração
na
asculta pulmonar

Isolamento domiciliar(3) até desaparecimento dos sintomas
Avaliar necessidade de transporte sanitário de rotina
Antitermico e antipirético
Orientar sobre sinais de gravidade. Estabelecer equipe de
saúde responsável pelo acompanhamento (responsabilidade
do munIcípio)
Emitir atestado médico e assinar termo de responsabilidade
Orientar manter uso da máscara cirúrgica durante o trajeto
até o domicilio
Monitorar os contatos

Sinais
de
Gravidade
COM
indicação de CTI
Instabilidade
hemodinâmica
persistente, indicando uso de
amina vasoativa
Sinais
e
sintomas
de
insuficiência
respiratória,
incluindo
hipoxemia
(PaO2
abaixo de 60 mmHg) Evolução
para
outras
disfunções
orgânicas, como insuficiência
renal
aguda
e
disfunção
neurológica.

Internação em serviços com leito de isolamento
Cadastrar na Central de Regulação
Para pacientes internados seguir conduta
dos itens 4.4.2 e 4.4.3 do protocolo estadual
Preencher ficha de notificação de SRAG
Acionar o SAMU ou transporte de urgência
Para conduta no transporte ver item 4.5 do
protocolo estadual

Notificação Imediata
ao CIEVS

Confirmado que trata-se de caso
suspeito ou provável:
Coletar swab oro/nasofaringe: 1 kit
com meio de transporte viral,
contendo 3 swabs
Cadastrar no GAL
Encaminhar para a FUNED para que
seja entregue no período de 8 as
16h

Preencher on-line formulário RedCap:
http://bit.ly/2019-ncov SINAN
Notificar na ficha de NOTIFICAÇÃO
INDIVIDUAL (CID 10 = U07.1) para
encaminhamento a FUNED junto com
material coletado.
(3) Avaliar criteriosamente se entre os moradores,
forem detectadas as seguintes situações: pessoas
com idade maior que 65 anos e/ou menor que 2 anos;
com
doenças
crônicas
pulmonares,
renais
e
cardíacas ou portadores de imunossupressão;
Gestantes. Dependendo das condições é preferível
internação

