SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE ? SSAS

FLUXO PARA SOLICITAÇÃO DE COLETA DE AMOSTRA PARA DIAGNÓSTICO DE CORONAVÍRUS
NA APS
O PÚBLICO ALVO PARA COLETA DE EXAMES SÃO OS SINTOMÁTICOS ENTRE O 3º E 10º DIA DE SINTOMAS
CONFORME CRITÉRIOS ABAIXO:
Profissionais de saúde SINTOMÁTICOS (pelo menos 2 sintomas) que atuem em estabelecimentos de saúde do
SUS ou privados;
Pacientes sintomáticos (pelo menos 2 sintomas) atendidos no SUS acima de 60 anos OU em situação de
vulnerabilidade de qualquer idade (gestantes, cuidadores de idosos, diabéticos e hipertensos descompensados,
IMC> 40, imunossuprimidos, população em situação de rua);
Profissionais sintomáticos (pelo menos 2 sintomas) dos serviços de assistência social, mas que prestam
atendimento direto à população (CRAS, CREAS e afins);
Profissionais sintomáticos (pelo menos 2 sintomas) da DEMLURB, CESAMA e Segurança Pública.

SINTOMAS DE SÍNDROME GRIPAL febre >=37,8°C aferida ou referida + tosse ou dificuldade
respiratória ou dor de garganta

Fornecer máscara cirúrgica ao paciente. Notificação Imediata - Formulário Online

https://forms.gle/dqajKnEYTdkNm77Z6
PARA OS PACIENTES QUE ESTIVEREM DENTRO DOS CRITÉRIOS DE COLETA
- Preencher o GAL (porém os dados só devem ser transmitidos no dia em que a coleta for realizada);
- Preencher a Ficha de Notificação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), sinalizando no topo da ficha
quando for profissional de saúde. Entregar a Ficha SRAG preenchida ao paciente notificado. Se for

coletar no SAMU enviar também um pedido com solicitação do RT-PCR. Solicitar que o paciente
assine a autodeclaração de Paciente Suspeito e arquivar na UBS.
Agendar a coleta da seguinte forma:
- Ligar para a equipe de agendamento (3690-8553) e agendar a coleta para a equipe de referência da UBS.
- Se for profissional de saúde, verificar se este pode comparecer ao SAMU de carro para realizar o teste no drive
thru. Em caso afirmativo ligar para o SAMU (99123-0678) e realizar o agendamento. Em caso negativo, proceder o
agendamento para a UBS de referência de coleta, pelo telefone 3690-8553.
Explicar ao paciente que compareça à UBS de referência para a coleta, na data e horário marcados levando
documento pessoal com foto, CPF e a Ficha de Notificação preenchida. Orientar sobre as medidas de etiqueta
respiratória, higiene das mãos, uso da máscara no domicílio e isolamento domiciliar.

O paciente deve ser monitorado diariamente pela equipe da UBS de referência, o contato será feito
preferencialmente pelo Agente Comunitario de Saúde, que irá preencher o Formulário para Monitoramento da
Pessoa com Síndrome Respiratória. Os contactantes também devem ser identificados e monitorados.
Laboratório UFJF disponibiliza o resultado
no GAL

A UBS avisa o resultado ao
paciente e realiza o
monitoramento a cada 24 horas
por 7 dias e a cada 48 horas
entre o 7º e o 14º ou até
cessarem os sintomas.

Reavalia o
paciente e se
necessário
encaminha
para a UPA.

Sim

Houve piora
do quadro?

NÃO

Sim

Mantém o
monitoramento
até os
sintomas
cessarem.

Resultado
deu positivo?

NÃO

A UBS avisa o resultado
ao paciente, faz o
diagnóstico diferencial e
segue o monitoramento
dos sinais e sintomas até
estes cessarem ou
reavalia a necessidade
de outros tratamentos.

