APÊNDICE 1 – FLUXO DE ATENDIMENTO DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NO
MUNICÍPIO DE IPÊ/RS
PRIORIZAR O ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE NOVO
CORONAVÍRUS

Registrar
atendimento
no E-SUS

Todo indivíduo que, independentemente da idade, apresentar:

Medidas de
controle
Desde o primeiro contato,
fornecer máscara cirúrgica à
pessoa com caso suspeito e
encaminhá-la para uma área
separada ou sala de
isolamento.

- Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre1 E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, produção
de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de
asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos
últimos 14 dias; OU
- Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO2: Pessoa que apresente febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose,
batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E histórico de contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14
dias.
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NÃO

SIM
Prevenção para
profissionais
- Isolamento respiratório
(máscara N95/PFF2 ou
cirúrgica);
- Uso de luvas e avental;
- Lavar as mãos com
frequência;
- Limpar e desinfetar objetos e
superfícies;

- Limitar procedimentos
indutores de aerossóis;
- Manter os ambientes limpos
e ventilados.

Medidas de
prevenção
populacional
- Isolamento respiratório
com máscara cirúrgica, se
caso suspeito ou contato;
- Ao tossir ou espirrar, cobrir
o nariz e a boca e descartar
o lenço no lixo após o uso;
- Lavar as mãos com água e
sabão, ou álcool em gel,
após tossir ou espirrar;
-Evitar tocar olhos, nariz e
boca;
- Manter os ambientes
ventilados.

Notificação imediata
Comunicar imediatamente o caso suspeito à
Vigilância Epidemiológica de Ipê pelo telefone
54) 32331196 ou
vigilancia@ipe-rs.com.br

Avaliação clínica do paciente
GRAVE

Vigilância Epidemiológica
- Notificar imediatamente TODOS os casos
suspeitos ao COE/5CRS;
- Notificar MS pela ficha de notificação on-line;
- Realizar a coleta de secreção nasofaríngea:
na unidade onde o paciente se encontra
(Hospital ou Atenção Básica);
- Enviar material para LACEN/POA;
- Casos sem gravidade, coleta laboratorial no
domicílio ou unidade saúde.

- Encaminhar para o
Hospital São José –
Antônio Prado

SEM GRAVIDADE

- Isolamento domiciliar
até melhora clínica

- Manter
isolamento
- Medidas de
Precaução
Respiratório e de
contato

Monitoramento
pela Vigilância
epidemiológica e
Atenção Primária

Se descartado o
caso, considerar os
diagnósticos
diferenciais, o
adequado manejo
clínico e a
necessidade de
notificação.

