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SUAS e SUS-BH 

19 DE MARÇO DE 2020. 



FLUXOGRAMA Covid-19 

•Pode variar de 2 a 14 dias 
(média de 5 dias).  

Período de 
incubação 

•Contato pessoa a pessoa por 
secreções contaminadas 
(gotículas de saliva; espirro; tosse; 
catarro), contato pessoal próximo, 
como toque ou aperto de mão e 
contato com objetos ou superfícies 
contaminadas, seguido de contato 
com a boca, nariz ou olhos.  

Formas de 
transmissão •Em média de 7 dias após o início 

dos sintomas.  

•A transmissão pode ocorrer, 
mesmo sem o aparecimento de 
sinais ou sintomas.  

Período de 
transmissibilidade 

•Cerca de 80% dos casos têm 
curso leve e moderado. 

•Menos de 10% dos pacientes 
infectados necessitarão de 
cuidados em terapia intensiva 

Gravidade 
•Todo caso suspeito deve ser 

notificado imediatamente à 
Vigilância Epidemiológica (CID-
10 – U07.1) de Belo Horizonte 

•Ficha de notificação de SRAG 
coronavirus e RED CAP pelo link: 
http://bit.ly/2019-ncov 

Notificação dos 
casos 

 
1- Infecções por SARS-CoV-2  



INDICAÇÃO DE MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE 
CONTATO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS  

•Todas as pessoas com idade acima de 60 anos, especialmente aquelas 
com comorbidades - diabetes, hipertensão arterial, doenças do coração, 
pulmão e rins, doenças neurológicas, em tratamento para câncer, 
portadores de imunossupressão, entre outras; 

•Todas as pessoas com 80 anos ou mais e com síndrome de fragilidade. 

NA COMUNIDADE 

•Pessoas idosas que vivem em instituições de longa permanência (ILPIs) 
representam grupo de alto risco para complicações pelo vírus.  

•Para reduzir o risco de transmissão neste grupo deve-se evitar visitas; 
saídas da instituição e atividades coletivas, dentro ou fora da instituição. 

INSTITUCIONALIZADAS 



MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CONTATO SOCIAL 

• Atividades culturais, educativas, religiosas ou de lazer, independente do número de pessoas; 

FICAM SUSPENSAS TODAS AS ATIVIDADES FORA DE CASA:  

• Idas aos serviços de saúde para consultas eletivas ou especializadas; 

Reuniões em grupo, inclusive grupos de convivência, grupos operativos; 

• Contatos íntimos com crianças; 

Atividades esportivas nas academias da cidade, ginásios; 

• Viagens nacionais ou internacionais. 

Contatos com pessoas de qualquer idade com sintomas respiratórios; 



MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE CONTATO SOCIAL 
INDICADAS PARA PROFISSIONAIS E CUIDADORES 

• Idosos frequentemente são assistidos por cuidadores e profissionais de 
saúde. 

• Caso haja qualquer suspeita de contágio ou contato próximo com 
pessoa confirmada com o Covid-19, o profissional não deve ir ao 
trabalho.  

• Profissional com sintomas respiratórios deve evitar contato com os 
usuários DE QUALQUER IDADE e permanecer no domicílio.  

 



2- OBJETIVOS 

• Estabelecer as estratégias para atendimento dos casos 
suspeitos de infecções por SARS-CoV-2 na Rede SUS-BH e 
SUAS-BH e o fluxo para diagnóstico e tratamento e internação 
de casos graves. 

• Realizar a notificação imediata dos casos suspeitos para a 
Vigilância Epidemiológica do Município e monitoramento dos 
dados de atendimento de casos suspeitos em qualquer ponto 
de atenção da Rede SUS-BH e SUAS-BH. 



3. Definição de caso suspeito de doença pelo 
COVID-2019 

  
Síndrome gripal (SG) 

• Indivíduo com febre, mesmo 
que referida, acompanhada de 
tosse e dor de garganta, com 
início dos sintomas nos últimos 
7 dias. 

Síndrome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) 

• Indivíduo hospitalizado com 
febre, mesmo que referida, 
acompanhada de tosse e dor de 
garganta e que apresente 
dispneia ou saturação de O2 
menor que 95% ou desconforto 
respiratório ou que evoluiu 
para óbito por SRAG 
independentemente de 
internação. 

Independentemente de história de viagem, contato com casos suspeitos ou 
confirmados de Covid-19 



3. Definição de caso suspeito de doença pelo 
COVID-2019 

• FEBRE: 
• Considera-se febre aquela acima de 37,8°; 
• Em idosos, a febre deve ser considerada a partir de 37,2°C; 
• Alerta-se que a 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. 



4. Manejo de Caso Suspeito de Covid-19 

 Usuário do Programa Maior Cuidado 

Residente em ILPI 

Pessoa em  

Situação de Rua 

Síndrome gripal (SG) 

• Indivíduo com febre, mesmo que referida, 
acompanhada de tosse e dor de garganta, com 
início dos sintomas nos últimos 7 dias. 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

• Indivíduo hospitalizado com febre, mesmo que 
referida, acompanhada de tosse e dor de 
garganta e que apresente dispneia ou saturação 
de O2 menor que 95% ou desconforto 
respiratório ou que evoluiu para óbito por SRAG 
independentemente de internação. 

O profissional que identificar o caso deve fornecer imediatamente ao paciente a máscara cirúrgica. 
E encaminhá-lo para o local de isolamento  na unidade de atendimento o mais rápido possível. 

Os profissionais que prestarem assistência direta ao paciente suspeito de SG ou SRAG devem  
UTILIZAR OS EPI (máscara cirúrgica ou N95, luvas, gorro, capote/avental descartável, protetor ocular ou de face) 

A máscara N95 é de uso individual e deve ser descartada ao final 
do plantão. Recomenda-se usá-la apenas durante a realização de 

procedimentos geradores de aerossóis (intubação traqueal, 
extubação, aspiração aberta das vias aéreas, broncoscopia, 

fisioterapia respiratória, ressuscitação cardiopulmonar, coleta de 
espécime clínico para diagnóstico etiológico 

Descartar luvas, gorro, capote/avental descartável após cada atendimento. 
A máscara cirúrgica protege por até 2 horas e deve ser trocada. 

O protetor ocular não deverá ser descartado.  Higienizá-lo com água e sabão 
e submetido a desinfecção com álcool 70%, após cada atendimento e 



5. Isolamento domiciliar dos casos suspeitos  

• Os pacientes suspeitos de síndrome gripal leve que não 
necessitarem de internação por motivos clínicos deverão 
permanecer em isolamento domiciliar, com restrição de 
deslocamento nas áreas comuns do domicílio e utilizar máscara 
cirúrgica por 14 dias a partir do início dos sintomas.  

• Entregar ao paciente o impresso com as recomendações para o 
isolamento domiciliar, disponível em: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-
governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20isolame
nto%20respirat%C3%B3rio%20domiciliar.pdf 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es sobre isolamento respirat%C3%B3rio domiciliar.pdf


5. Isolamento domiciliar dos casos suspeitos  

• ATENÇÃO: Alertar o paciente para o surgimento de sinais de alerta ou de 
gravidade (febre persistente, cansaço ou falta de ar). 

 

• FEBRE: >37,8°; 

• Em idosos, a febre deve ser considerada a partir de 37,2°C; 

• Alerta-se que a 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. 

 



6. Diagnóstico Laboratorial e Tratamento específico 

• A coleta de swab para identificar o vírus causador, incluindo 
SARS-Cov-2 somente será solicitada para pacientes com 
síndrome respiratória aguda grave, EM NÍVEL HOSPITALAR. 

 

• Como não e possível distinguir o vírus causador dos sintomas 
gripais apenas pelo quadro clínico do paciente, recomenda-se 
a prescrição de OSELTAMIVIR para todos os casos de SRAG e 
nos casos de SG com fatores de risco (inclusive gestantes). 



7. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS 
DE DOENÇA POR COVID-19 

 
 
 
 
 
 

Sintomas de Gripe ou 
Resfriado comum, mas 

com bom estado de 
saúde em geral 

Permanecer em ambiente isolado (em casa) por 
14 dias para evitar a contaminação de outras 

pessoas. 
 

Recomendação: hidratação, repouso e higiene 
reforçada para minimizar riscos aos familiares. 
Evitar uso de AAS, ibuprofeno ou outro anti-

inflamatório 

Sim 

 
 
 
 
 
 

Piora dos sintomas 
com dificuldade 
para respirar e 

cansaço? 

Sim 

Contactar médico  de 
referência (equipe de 
Saúde da Família ou 

médico próprio da ILPI) 



Não Sim 

Encaminhar para 
UPA/HOSPITAL 

Manter os cuidados na 
ILPI ou no local indicado 

pela SMASAC 

Avaliação da equipe de 
referência (equipe de 
Saúde da Família ou 

médico próprio da ILPI) 

Necessidade de 
acompanhamento 

médico-
hospitalar? 

7. FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DE CASOS 
SUSPEITOS DE DOENÇA POR COVID-19 


