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Atualização: 13/01/2022 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
Considerando o cenário atual da epidemia do novo Coronavírus (COVID-19), a 
publicação do Decreto 113 de 12 de março de 2020, que declara Situação de 
Emergência em Saúde Pública no Estado de Minas Gerais, e os Decretos 
Municipais nº 13.722, 13.723 e 13.724/2020 que declaram situação de emergência 
em Saúde Pública no município de Divinópolis e dá outras providências, a Diretoria 
de Atenção à Saúde e Diretoria de Vigilância em Saúde elaboraram recomendações 
às UBS/ESF e à Atenção Secundária em relação ao enfrentamento do COVID-19. 
 
As recomendações municipais gerais de abordagem e manejo clínico de infecções 
pelo novo Coronavírus seguem as diretrizes do Protocolo de Manejo Clínico do 
novo Coronavírus (CODIV-19) na Atenção Primária à Saúde e do Guia de 
Vigilância Epidemiológica em COVID-19, ambos do Ministério da Saúde. 
Entretanto, algumas situações não contempladas no referido protocolo e algumas 
recomendações específicas para os casos atendidos no município de Divinópolis 
serão descritas no presente documento. 
 
Cabe ressaltar que este Protocolo está sendo atualizado periodicamente, sendo que 
novas recomendações podem surgir com o avançar da epidemia no cenário nacional 
e local. Nesse sentido, sugere-se que os profissionais de saúde atuantes no 
enfrentamento à epidemia consultem periodicamente as referências oficiais e 
mantenham diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. 
 
 
 
Referência principal: 
 
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de Vigilância Epidemiológica - Emergência de 
Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Novo Coronavírus 2019 - 
Vigilância das Síndromes Respiratórias Agudas COVID-19. Versão 4. Brasília-DF. 
11 de janeiro de 2022. Secretaria de Vigilância em Saúde.  
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2. MANEJO CLÍNICO NA APS/ESF 
 
O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente à gravidade dos 
casos. O papel da APS/ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos leves e 
de identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, 
mantendo a coordenação do cuidado destes últimos².Dada a letalidade muito mais 
elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 60 anos ou mais) e entre 
pessoas com doença crônica, deve-se priorizá-los para atendimento. 
 
O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção 
respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada por COVID-19 ou não, no 
contexto da APS/ESF inclui os passos a seguir: 
1- Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal; 
2- Medidas para evitar contágio na UBS; 
3- Classificação do caso e estratificação da gravidade da Síndrome Gripal; 
4- Notificação imediata; 
5- Monitoramento clínico; 
6- Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa. 
 
 
2.1. CLASSIFICAÇÃO E MANEJO CLÍNICO 
 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 
Paciente com sinais de gravidade (SaO2 < 95%; Taquidispneia; Hipotensão; 
Alteração do estado mental; Piora das condições clínicas da doença de base) 
 
Estabilização / O2 / Acesso venoso 
Encaminhamento para Internação Hospitalar (SAMU - UPA - Internação) 
Considerar uso de Oseltamivir e Antibioticoterapia para Pneumonia Comunitária 
 
Síndrome Gripal (SG) 
Sintomáticos 
Isolamento domiciliar para o caso(10 dias) e contatos domiciliares e próximos (14 
dias) - ver indicações a seguir - emitir atestado médico e Termo de Declaração. 
Monitoramento e acompanhamento (presencial ou à distância; a cada 24-48 horas) 

 
Manejo de Pacientes com SG e presença de comorbidades 
Na presença de fator de fator de Risco para complicações de Influenza, incluindo 
Gestantes e puérperas; Idade: < 5 e ≥ 60 anos; População indígena; Comorbidades 
(Pneumopatias, hepatopatias, cardiopatias, nefropatias, imunossupressão, doenças 
hematológicas e metabólicas, risco de aspiração, obesidade), está ainda indicado, 
além das recomendações gerais para SG, o uso de Oseltamivir (75mg- 1cp, 
12/12h, 5 dias). 
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Quadro 1. Condições Clínicas de Risco para Complicações da COVID-19 

 Doenças cardíacas descompensadas 
 - Insuficiência cardíaca mal controlada 
 - Doença cardíaca isquêmica descompensada 
 Doenças cardíacas congênitas 
 Doenças respiratórias descompensadas 

 - DPOC e asma mal controlados 
 - Doenças pulmonares intersticiais com complicações 
 - Fibrose cística com infecções recorrentes 
 Displasia broncopulmonar com complicações 
 Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade 
 Doenças renais crônicas em estágios avançados (estágio 3, 4 e 5) 

 - Pacientes em diálise 
 Imunossupressão ou imunodepressão por doenças e/ou medicamentos 

 - Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea 
 Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade 

imunológica 
 Diabetes descompensada 
 Gestante de alto risco 
 Doença hepática em estado avançado 
 Obesidade grau III (IMC ≥ 40 kg/m2) 

 
 
Observação:  
Os pacientes com SG que apresentem comorbidades descompensadas deverão ser 
primariamente avaliados e acompanhados, de forma presencial, nas Unidades 
Básicas de Saúde. De acordo com a avaliação clínica, o paciente poderá 
permanecer em acompanhamento ambulatorial (neste caso, recomenda-se 
monitoramento clínico mais rigoroso), ou ser encaminhado para a UPA Padre 
Roberto para ser direcionado para internação hospitalar. 
 
 
2.2. DEFINIÇÃO DE MODALIDADE DE ACOMPANHAMENTO  
 
Pacientes que procuram atendimento na UBS devem passar por consulta 
presencial, com avaliação clínica do estado geral, sinais vitais, exame do 
aparelho respiratório e avaliação da oximetria de pulso.  
Após essa avaliação, os casos leves e moderados poderão ser encaminhados para 
o domicílio. Por outro lado, paciente com sinais de gravidade (SaO2< 95%; 
Taquidispneia; Hipotensão; Alteração do estado mental; Piora das condições clínicas 
da doença de base) deverão ser encaminhados para Unidade de Pronto 
Atendimento para internação hospitalar. 
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2.3. DEFINIÇÕES OPERACIONAIS DE CASOS: 
 
A) Caso SUSPEITO de COVID-19:  
 

 Definição 1 - Síndrome Gripal (SG): Indivíduo com quadro respiratório 
agudo, caracterizado por pelo menos 2 (dois) dos seguintes sinais e 
sintomas: febre 1 (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de 
cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. 

 
Em crianças, considera-se também a presença de obstrução nasal, na ausência de 
outro diagnóstico específico. 
Em idosos, devem-se considerar também critérios específicos de agravamento como 
síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 
 

1FEBRE: Considera-se febre temperatura acima de 37,8°C. Alerta-se que a febre pode não estar 
presente em alguns casos, por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em 
algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação 
clínica deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. 
Considerar a febre relatada pelo paciente, mesmo não mensurada. 

 
 Definição 2 - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com 

SG que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente 
no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU cianose 
central. 

 
Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 
tiragem intercostal, sinais de esforço respiratório, desidratação e inapetência. 
 
B) Caso CONFIRMADO de COVID-19: 
 

 Critério laboratorial:  
- Biologia Molecular: RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 em amostra de swab 
nasofaríngeo. 
- Imunologia: Resultado reagente para anticorpos (IgM, IgG e ou IgA) em amostra 
sanguínea (sorologia convencional ou por testagem rápida).  
- Detecção de Antígeno: Resultado reagente em teste-rápido em amostra de swab 
nasofaríngeo. 

 
 Critério clínico-epidemiológico: 

Caso suspeito com histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias 
anteriores ao aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente 
para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial 
específica. 
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 Critério clínico-imagem: 

Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar por critério 
laboratorial E que apresente pelo menos uma das seguintes alterações 
tomográficas: 
- OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou 
linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 
- OPACIDADEEM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem 
consolidação ou linhas intralobulares visíveis ("pavimentação"), OU 
- SINAL DE HALO REVERSO OU outros achados de pneumonia em organização 
(observados posteriormente na doença). 
 

 Critério clínico: 
Caso de SG ou SRAG associado à anosmia (disfunção olfativa)  OU  ageusia 
(disfunção  gustatória)  aguda  sem  outra  causa  pregressa,  e  que  não  foi  
possível  encerrar  por  outro critério de confirmação. 
 
 
2.4. ISOLAMENTO E QUARENTENA DOMICILIAR 
 
2.4.1. Isolamento domiciliar de casos suspeitos ou confirmados: 
 
Todas as pessoas com diagnóstico de COVID-19 deverão realizar isolamento 
domiciliar por 7 (sete ) a 10 (dez) dias a partir do início dos sintomas. 
 
7 dias: O paciente pode suspender o isolamento domiciliar após 7 (sete) dias caso 
não esteja apresentando sintomas respiratórios ou febre por um período de 24 
horas, sem uso de antitérmico.  
 
10 dias: Caso o paciente ainda persista com sintomas no 7º dia, deve completar 10 
dias de isolamento domiciliar. 
 
 
2.4.2. Critérios para retorno às atividades profissionais: 
 
Todo indivíduo com quadro clínico suspeito ou confirmado de COVID-19 deve ser 
afastado de suas atividades, e o seu retorno deve ser baseado em avaliação clínica, 
com possibilidade de emissão de atestado de aptidão/ liberação do profissional para 
a realização de suas atividades laborais de forma segura, com reforço às medidas 
de biossegurança no ambiente de trabalho e residência. 
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O paciente sintomático deverá permanecer em isolamento domiciliar até a 
resolução dos sintomas, com a possibilidade de suspender o isolamento de acordo 
com os critérios abaixo: 

Cenário Conduta 

1) Indivíduos com quadro de Síndrome 
Gripal (SG) com algum critério de 
confirmação (clínico, clínico-
epidemiológico, clínico-imagem ou 
clínico-laboratorial) para COVID-19. 

Permanecer em isolamento domiciliar 
por pelo menos 7 (sete) dias, podendo 
retornar a partir do 8º dia de acordo com 
os critérios abaixo. 

a) Ao 7º dia (de início dos sintomas), 
paciente assintomático (sem 
sintomas respiratórios ou febre por 
um período de 24 horas, sem uso de 
antitérmico). 

Suspender isolamento após o 7º dia, 
sem necessidade de testagem adicional. 

b) Ao 7º dia (de início dos sintomas), 
paciente ainda sintomático. 

Manter isolamento até pelo menos o 10º 
dia. 

c) Ao 10º dia (de início dos 
sintomas), paciente assintomático. 

Suspender isolamento após o 10º dia, 
sem necessidade de testagem adicional. 

d) Ao 10º dia (de início dos 
sintomas), paciente ainda 
sintomático. 

Considerar prorrogação do isolamento e 
avaliação de complicações ou 
diagnóstico diferencial. 

2) Indivíduos com quadro de SG para 
os quais não foi possível a confirmação 
pelos critérios clínico, clínico 
epidemiológico ou clínico imagem, e 
com resultado negativo pelo método 
RT-qPCR ou detecção de antígeno. 

Suspender o isolamento após a remissão 
dos sintomas respiratórios e resolução 
da febre por pelo menos 24 horas, sem a 
utilização de antitérmicos. 

3) Indivíduos imunocompetentes com 
quadro de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG), com algum 
critério de confirmação para COVID-19. 

Suspender o isolamento após o 20º dia, 
remissão dos sintomas respiratórios e 
resolução da febre por pelo menos 24 
horas, sem a utilização de antitérmicos.  

4) Indivíduos gravemente 
imunossuprimidos, com algum critério 
de confirmação para COVID-19. 

Suspender o isolamento após o 20º dia, 
remissão dos sintomas respiratórios e 
resolução da febre por pelo menos 24 
horas, sem a utilização de antitérmicos.  

5) indivíduos hospitalizados com 
quadro de SRAG para os quais não foi 
possível a confirmação pelos critérios 
clínico, clínico epidemiológico ou clínico 
imagem. 

Retirar do isolamento respiratório após 2 
resultados negativos pelo método de RT-
qPCR colhidos com intervalo mínimo de 
48 horas. 
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2.4.3. Quarentena de contatos assintomáticos: 
 
Em relação aos contatos, o paciente sintomático deverá informar ao profissional de 
saúde o nome completo das demais pessoas que residam no mesmo endereço ou 
com as quais teve contato próximo (desde 48 horas anteriores ao início dos 
sintomas), assinando um termo de declaração contendo a relação dos contatos 
próximos e domiciliares, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela 
prestação de informações falsas.  
 
Os contatos próximos e domiciliares de paciente com quadro SUSPEITO e/ou 
CONFIRMADO de COVID-19, que estiverem assintomáticos, deverão realizar, de 
uma maneira geral, quarentena domiciliar (isolamento) por 14 dias após a última 
exposição potencial, observando diariamente o surgimento de sintomas. 
 
Entretanto, aqueles contatos próximos e domiciliares que já receberam esquema 
completo de vacinação contra COVID-19 (duas doses ou dose única), com última 
dose há pelo menos 14 dias, e que se mantiverem assintomáticos, podem ser 
dispensados da obrigatoriedade de quarentena domiciliar. Neste caso, recomenda-
se manter as medidas individuais e coletivas de proteção de forma rigorosa e, se 
possível, realizar, a partir do 5º dia após o último contato potencial, RT-qPCR ou 
teste para detecção de antígeno para SARS-CoV-2. 
 
Caso o contato próximo ou domiciliar inicie com sintomas e seja confirmada SG, 
deverão ser iniciadas as precações de isolamento para paciente, o caso notificado e 
o período de 10 (dez) dias de isolamento deve ser reiniciado. 
 
Para aqueles contatos que tiverem resultado não detectável pelo método RT-qPCR 
ou teste para detecção de antígeno para SARS-CoV-2 (realizado a partir do 5º dia 
após o último contato potencial), o isolamento domiciliar pode ser suspenso, 
mantendo o automonitoramento de possíveis sinais e sintomas pelo período de até 
14 dias do último contato. 
 
 
*** Para fins de vigilância, rastreamento e monitoramento de contatos, deve-se considerar contato 
próximo a pessoa que: 
- Esteve a menos de 1 (um) metro de distância, por um período mínimo de 15 minutos, com um caso 
confirmado; 
- Teve um contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos) com um caso confirmado; 
- É profissional de saúde que prestou assistência em saúde ao caso de COVID-19 sem utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme preconizado, ou com EPIs danificados; 
- Seja contato domiciliar ou residente na mesma casa/ambiente (dormitórios, creche, alojamento, 
dentre outros) de um caso confirmado. 
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- Passageiros de veículos de transportes terrestres e aéreos, que permaneceram a dois assentos de 
distância, em qualquer direção, de casos confirmados de COVID-19, seus acompanhantes ou 
cuidadores, os condutores e os demais trabalhadores dos veículos em que o caso estava sentado. 
 
Por outro lado, profissionais de saúde assintomáticos, com exposição reconhecida ao coronavírus 
(SARS-CoV-2), mas que utilizaram os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de forma adequada 
durante a exposição, podem continuar trabalhando, desde que permaneçam assintomáticos e que 
sejam implementadas precauções adicionais com utilização rigorosa de EPI. (Recomendação 
específica pra profissionais de saúde). 

 
 
 
Recomendações para quarentena de contatos assintomáticos: 
 

Cenário Critério 

1) contato próximo assintomático, com 
vacinação em dia contra a COVID-19 (pelo 
duas doses ou dose única), com última dose 
há mais de 14 dias. 

Não há necessidade de 
quarentena domiciliar. 
 
Manter automonitoramento por até 
14 dias do último contato. 

2) contato próximo assintomático, sem 
vacinação prévia contra COVID-19, ou com 
vacinação incompleta, ou com última dose há 
menos de 14 dias; sem possibilidade de 
realizar exame (RT-qPCR ou teste de 
antígeno). 

Quarentena domiciliar por 14 dias, 
a partir do último contato potencial. 

3) contato próximo assintomático, sem 
vacinação prévia contra COVID-19, ou com 
vacinação incompleta, ou com última dose há 
menos de 14 dias; com exame (RT-qPCR ou 
teste para detecção de antígeno) negativo, 
coletado a partir do 5º dia de contato. 

Suspender a quarentena após o 
resultado negativo do exame. 
 
Manter automonitoramento por até 
14 dias do último contato. 

4) contato próximo assintomático, sem 
vacinação prévia contra COVID-19, ou com 
vacinação incompleta, ou com última dose há 
menos de 14 dias; com exame (RT-qPCR ou 
teste para detecção de antígeno) positivo, 
coletado a partir do 5º dia de contato. 

Considerar como caso confirmado e 
reiniciar o período de isolamento 
(10 dias a partir da data do exame).  

 
 
 
2.4.4. Indivíduos assintomáticos com exame positivo: 
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Não há indicação de testagem sorológica (teste-rápido, detecção de 
anticorpos) de rotina em pessoas assintomáticas 

 
 
Caso alguma pessoa assintomática tenha realizado algum exame específico para 
SARS-CoV-2, a interpretação e recomendação de conduta são as seguintes: 
 

Cenário Recomendação 

1) Indivíduo assintomático com teste 
molecular (RT-qPCR) positivo 
ou teste de detecção de antígeno 
positivo 

manter isolamento domiciliar por 7 dias, 
a partir da data de realização do teste. 
Retornar ao trabalho após esse período 
caso não tenha desenvolvido nenhum 
sintoma de SG. 

2) Indivíduo assintomático com teste 
sorológico (teste rápido, ELISA, ECLIA, 
CLIA) positivo 

Sem indicação de isolamento 
domiciliar. 

 
 
*** OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  
 

1) Testes sorológicos para detecção de anticorpos (teste rápido, ELISA, ECLIA, 
CLIA) para COVID-19 não deverão ser utilizados, de forma isolada, para 
estabelecer a presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV-2, nem como 
critério para isolamento ou sua suspensão, independentemente do tipo de 
imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada. 

2) Considerando a história natural da Covid-19 no Brasil, um resultado isolado de 
IgG reagente não deve ser considerado como teste confirmatório para efeitos de 
notificação e confirmação de caso. Um resultado IgG reagente deve ser usado 
como critério laboratorial confirmatório somente em indivíduos não 
vacinados, sem diagnóstico laboratorial anterior para covid-19 e que tenham 
apresentado sinais e sintomas compatíveis, no mínimo 8 dias antes da 
realização desse exame. Essa orientação não é válida para inquérito sorológico. 

3) Tendo em vista a resposta vacinal esperada, com produção de anticorpos, os 
testes sorológicos de detecção de anticorpos não são recomendados para 
diagnóstico de Covid-19 em indivíduos vacinados. 
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2.5. VISITAS DOMICILIARES 
 
A visita domiciliar (VD) caracteriza-se como uma circunstância diferente de cuidado: 
objetivando à promoção da saúde da comunidade. A VD é considerada uma 
atividade realizada fora da unidade de saúde desenvolvida pelos ACS, 
caracterizando-se por permitir o cuidado à saúde de forma mais humana, 
acolhedora, estabelecendo laços de confiança entre os profissionais e os cidadãos, 
a família e a comunidade, ampliando o acesso da população às ações da saúde em 
um dos pontos de sua rede de atenção: o domicílio, a unidade residencial de 
determinada família. Tendo em vista todo esse contexto, as visitas domiciliares 
permanecerão sendo atividades essenciais dos ACS, entretanto, deve-se observar 
os cuidados para garantir a segurança e cuidados de todos envolvidos nesse 
processo. O registro da ficha de visita domiciliar e a de cadastro individual são 
instrumentos para serem preenchidas in loco. O Ministério da Saúde não recomenda 
o preenchimento desse instrumento por contato telefônico ou qualquer outro meio de 
telecomunicação, por não se caracterizar uma visita domiciliar, que é o escopo deste 
instrumento de coleta de dados. Dessa forma, recomendamos que a gestão local 
(enfermeiros, referência de gestão e gerente) faça o gerenciamento das atividades 
dos ACS levando em consideração a característica e o processo de trabalho local, 
sempre observando as recomendações de segurança e proteção dos profissionais e 
cidadãos. 
 
As visitas domiciliares são uma importante ferramenta para informar, fazer busca 
ativa de suspeitos e acompanhamento de casos, mas, para a realização desta 
atividade é importante considerar alguns cuidados para garantir a segurança do 
paciente e do profissional, tais como:  
 

• Não realizar atividades dentro domicílio. A visita estará limitada apenas na área 
peri domiciliar (frente, lados e fundo do quintal ou terreno); 
• Priorizar visita aos pacientes de risco (pessoas com 60 anos ou mais ou com 
doenças crônicas não transmissíveis como diabetes, hipertensão, doença 
cardíaca, doença renal crônica, asma, DPOC, doença cardíaca, 
imunossuprimidos, crianças menores de 5 anos, gestantes, puérperas, recém 
nascidos, em especial nas primeiras 24 horas, entre outras). Por serem grupo de 
risco, são os que precisam de mais cuidado;  
• Manter distanciamento do paciente de no mínimo 1 metro, não havendo 
possibilidade de distanciamento, utilizar máscara cirúrgica;  
• Higienizar as mãos com álcool em gel;  
• Nos casos de visita às pessoas com suspeitas de Covid-19, sempre utilizar 
máscara cirúrgica e garantir uso de EPI apropriado.  

 
 
2.5.1 COMPETÊNCIAS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
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• Orientar a população sobre a doença, medidas de prevenção e sinais e 
sintomas.  
• Auxiliar a equipe na identificação de casos suspeitos.  
• Auxiliar a equipe no monitoramento dos casos suspeitos e confirmados, 
preferencialmente por telefone. 
• Auxiliar no atendimento por meio do FAST-TRACK - “Fluxo rápido” COVID-19 
(orientações abaixo) na identificação de pacientes sintomáticos, tomando os 
devidos cuidados de proteção e isolamento.  
• Realizar visita domiciliar, de acordo com a programação da equipe.  
• Orientar durante as visitas domiciliares que pessoas com sinais e sintomas 
respiratórios devem procurar atendimento nas unidades de saúde. 
• Realizar busca ativa de novos casos suspeitos de síndrome gripal.  
• Organizar o fluxo de acolhimento de modo a evitar aglomeração de grupos com 
mais de 10 pessoas e, preferencialmente, em ambientes arejados.  
• Auxiliar as atividades de campanha de vacinação de modo a preservar o 
trânsito entre pacientes que estejam na unidade por conta de complicações 
relacionadas à COVID-19.  
• Realizar atividades educativas na unidade enquanto os pacientes aguardam 
atendimento. 
• Apoiar a equipe nas atividades administrativas e de prevenção desenvolvidas 
na unidade saúde.  
• Fazer busca ativa de crianças faltosas a vacinação, ao ACD; 
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2.6. FAST-TRACK 
 
Para o manejo na APS/ESF, será utilizada abordagem Sindrômica de Síndrome 
Gripal para todo paciente com suspeita de COVID-19. 
 
O fluxograma Fast-Track tem o objetivo de agilizar o reconhecimento de casos de 
Síndrome Gripal e COVID-19 no atendimento da APS, priorizando pacientes em 
risco de infecção, principalmente idosos acima de 60 anos, e evitar o contágio local 
com outros pacientes. 
 
Metodologia FAST-TRACK 
Método derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de 
Manchester. Ferramenta de fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de 
COVID-19. O trabalho é integrado e regido pelo fluxograma do Fast-Track e deve 
ser incorporado pelas equipes das UBS. 
 
EQUIPE - Composição da equipe FAST-TRACK - COVID-19 
• Enfermeira(o); 
• Médica(o); 
• Residentes; 
• Técnica(o) de enfermagem; 
• Agente comunitário de saúde*; 
• Profissionais da equipe de odontologia. 
 
* ACS como PRIMEIRO CONTATO. Qualquer profissional (Agentes Administrativos, 
Psicólogos, Assistente Social, Dentista, Auxiliar de Saúde Bucal, Técnico de Saúde 
Bucal, Fisioterapeutas, Nutricionistas) pode assumir o papel de Primeiro Contato, 
desde que treinado para integrar a equipe de Fast-Track. 
 
O FLUXO DO FAST-TRACK deve ser sequencial e prioritário dentro da USF. De 
preferência, o paciente sempre é manejado rapidamente pela próxima esfera da 
cascata 
de atendimento, sem aguardar. Pode-se optar por utilizar uma sala, onde o paciente 
fica 
parado e os profissionais se revezam, ou o paciente é encaminhado diretamente 
para a próxima sala. 
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Formulário de Atendimento de PRIMEIRO CONTATO 

(Acolhimento) 
 
Identificação: 
Nome: _______________________________________ Data de Nascimento: ____________ 

SIS: ________________________________ Data de atendimento: ____________________ 

Telefone de contato (celular): ____________________________ 
 
Motivo da procura da UBS: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto 
respiratório)? (      ) SIM    (       ) NÃO 
 
 

Atenção servidor responsável pela recepção! 
 

Observado usuário com sintomas respiratórios, imediatamente fornecer 
máscara cirúrgica para o usuário e encaminhá-lo para o local de isolamento 

de sua unidade. 
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Formulário de Atendimento 
 
Identificação: 
Nome: _______________________________________ Data de Nascimento: ____________ 

SIS: ________________________________ Data de atendimento: _____________________ 

Telefone de contato (celular): ____________________________ 
 
Motivo da consulta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Sinais vitais:  
Temperatura axilar (T.ax.): _________________ Pressão Arterial (PA): _________________ 

Frequência Cardíaca (FC): _______________ Frequência respiratória (FR): ______________ 

Saturação de oximetria (Sat): _____________ 

 

Apresenta ou apresentou febre? (     ) SIM      (    ) NÃO 
 

Apresenta outros sinais e sintomas relevantes: (    ) SIM    (     ) NÃO 
Se sim, descreva: _____________________________________________________________ 
 

Histórico de contato com caso suspeito ou confirmado de COVID-19? (     ) SIM  (      ) NÃO 
 

Caso suspeito de Síndrome Gripal? (     ) SIM    (    ) NÃO 
 

Avaliação Geral: 
Apresenta outras comorbidades? (    ) SIM   (    ) NÃO 
Se sim, descreva: _____________________________________________________________ 
 

Medicamentos de uso contínuo? (    ) SIM    (    ) NÃO 
Se sim, descreva: _____________________________________________________________ 
 

Apresenta alergias de medicamentos? (    ) SIM     (     ) NÃO 
Se sim, descreva: _____________________________________________________________ 
 

História de cirurgias prévias ou internações recentes? (     ) SIM       (     ) NÃO 
Se sim, descreva: _____________________________________________________________ 
 
 
Obs.: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 
preocupante, acione imediatamente o(a) médico(a). Caso contrário, mantenha a pessoa com 
máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do(a) enfermeiro(a) ou do(a) médico(a). 
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2.7. NOTIFICAÇÕES 
 
Todos os casos suspeitos deverão ser devidamente notificados por meio de 
preenchimento da ficha eletrônica no sistema "E-SUS Notifica", disponível em: 
https://notifica.saude.gov.br. 
 
A notificação dos casos suspeitos deve ser realizada no primeiro atendimento 
nas Unidades de Saúde (UBS, UPA ou outro serviço de saúde). 
 
*** Em caso de necessidade de obter o número de notificação de um paciente 
notificado em previamente em outro serviço, basta acessar o sistema "E-SUS 
Notifica", e seguir os passos para realizar nova notificação. Ao entrar com o número 
do CPF do paciente, o sistema informa, se for o caso, a data e o número da 
notificação anterior para o mesmo paciente. 
 
 
 
Observações: 
 
Códigos (CID-10) a serem utilizados nos documentos:  
 
 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) com confirmação laboratorial: 
U07.1 
 
 - Infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) com confirmação por critério 
clínico e/ou epidemiológico, sem confirmação laboratorial: U07.2 
 
 - Infecção por coronavírus de localização não especificada: B34.2 
 
 - Síndrome Gripal inespecífica: J11 
 
 - Contato com exposição a doença transmissível não especificada: Z20.9 
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3. DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 
 
O município conta no momento com três exames específicos para diagnóstico 
específico de COVID-19:  
 
 1) Teste-Rápido de Detecção de Antígeno (TR-Ag) em amostra de secreção 
respiratória (swab nasofaríngeo ou saliva); 
 

2) Teste Molecular - RT-qPCR em amostra de secreção respiratória (swab 
nasofaríngeo ou saliva); 
 

3) Teste-Rápido de Detecção de Anticorpos (TR-Ac) em amostra de sangue. 
 
3.1. INDICAÇÕES PARA COLETA DO TESTE DE DETECÇÃO DE ANTÍGENO 
(SWAB PARA TR-Ag): 
 
i) TODOS os casos sintomáticos com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (SRAG), suspeitos de COVID-19; 
 
ii) Em casos de SURTOS de casos confirmados de COVID-19, deverá ser realizada, 
a critério da Vigilância Epidemiológica, coleta dos contatos sintomáticos (coleta entre 
o 1º e o 8°dia de início dos sintomas) e/ou assintomáticos (deve-se aguardar de 5 a 
6 dias após o último encontro / exposição, para a realização da coleta); 
 
iii) Indivíduos ASSINTOMÁTICOS: Gestantes, pacientes encaminhados para 
internação hospitalar e cirurgias eletivas em leitos do SUS (Realizar a coleta no 
momento da admissão na unidade de saúde). 
 
3.2. INDICAÇÕES PARA COLETA DO TESTE MOLECULAR (RT-qPCR): 
 
i) TODOS os casos suspeitos de COVID-19, sintomáticos, que apresentarem o 
resultado do teste rápido de antígeno negativo; 

ii) TODOS os óbitos suspeitos; 

iii) Pacientes com suspeita de reinfecção; 

iv) Pacientes atendidos em unidades sentinelas de vírus respiratórios; 

v) Indivíduos SINTOMÁTICOS provenientes de áreas fronteiriças com outros países 
ou que viajaram para áreas de circulação de novas variantes de preocupação (VOC) 
nos últimos 14 dias; 

vi) Indivíduos com suspeita de Efeito Adverso Pós Vacinal (EAPV); 

vii) Gestantes assintomáticas, entre a 37º e 38º semana de gestação; 

viii) Usuário assintomático (paciente/doador) do MG Transplantes. 
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Material a ser coletado: 
- Para os casos hospitalizados (SRAG) e óbitos (a, b): priorizar coleta de amostras 
do trato respiratório inferior. 
 
- Para os casos ambulatoriais: swab orofaríngeo. 
 
Obs: Na indisponibilidade de kit para coleta de swab nasofaríngeo, coletar amostra 
de saliva, em caráter excepcional. 
 
 
Período de coleta do swab: entre o 1º (primeiro) e o 8o (oitavo) dia após o início 
dos sintomas. 
 
 
3.3. INDICAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE TESTE-RÁPIDO DE DETECÇÃO DE 
ANTICORPOS (TR-Ac): 
 
Diante do cenário atual da epidemia e da disponibilidade de insumos no município 
de Divinópolis, os testes-rápidos de detecção de antivorpos (TR-Ac) poderão ser 
realizados em TODOS os indivíduos que apresentaram quadro suspeito de 
COVID-19 e que não tenham realizado o teste de detecção de antígeno e nem o 
teste molecular (RT-qPCR) no início do quadro, ou seja, pacientes que 
apresentem quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos 2 (dois) dos 
seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, 
dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. 
 
É importante destacar que não há indicação de realização de teste-rápido de 
detecção de anticorpos em indivíduos assintomáticos, independentemente da 
história epidemiológica de contato com outros casos.  
 
Período para realização do teste-rápido de detecção de anticorpos: a partir do 
14o (décimo quarto) dia após o início dos sintomas. 
 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS TESTES ESPECÍFICOS: 
 
O teste molecular (RT-PCR), o teste rápido de detecção de antígeno (TR-Ag) e o 
teste rápido de detecção de anticorpos (TR-Ac) serão realizados nas Unidades 
Básicas de Saúde, e somente poderão ser realizados em pacientes previamente 
notificados no sistema E-SUS VE (https://notifica.saude.gov.br). A notificação dos 
casos suspeitos deve ser realizada no primeiro atendimento nas Unidades de 
Saúde (UBS, UPA ou outro serviço de saúde).  
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O teste molecular (RT-PCR), o teste rápido de detecção de antígeno (TR-Ag) ou o 
teste rápido de detecção de anticorpos (TR-Ac) somente poderá ser realizado no 
paciente que tiver pedido com justificativa detalhada (deve conter a descrição do 
quadro clínico, data de início dos sintomas e número da notificação no E-SUS VE). 
 

Os pedidos dos testes específicos (RT-qPCR, TR-Ag e/ou TR-Ac), assim 
como as notificações no E-SUS VE e os atestados, deverão ser emitidos 

pelos profissionais médicos ou enfermeiros atuantes no SUS de Divinópolis 
que realizam o primeiro atendimento do caso suspeito. É importante registrar 

o número da notificação em todos os documentos emitidos. 

 
 
 
3.4. FLUXO PARA AQUISIÇÃO DO KIT DE COLETA DE MATERIAL PARA 
EXAME RT-PCR 
 
FLUXO PARA COLETA DE SWAB NASOFARÍNGEO: 

a) Equipe identifica o paciente que se encaixa nos critérios para coleta de amostra 
de swab nasofaríngeo para RT-PCR. 

b) Equipe informa o Laboratório Municipal (CEMAS) sobre a necessidade do kit para 
coleta do exame RT-PCR (Telefone: 3229-3682 – Débora [manhã] ou Gleidismara 
[tarde]). 

c) Equipe aciona o motorista (caso não esteja disponível, entrar em contato com a 
Diretoria de Atenção à Saúde – (3229-6850/6835). 

d) Motorista busca o kit no laboratório e entrega na Unidade.  

e) Profissional (enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico) realiza a coleta do 
material na unidade de saúde, seguindo técnica e paramentação recomendadas 
(precauções de contato e respiratórias para aerossóis), conforme item 3.4 abaixo. 

f) A amostra deve ser conservada em caixa térmica entre 2º e 8º C (idealmente com 
controle por termômetro digital). 

g) Motorista entrega a amostra no CEMAS imediatamente após a coleta, juntamente 
com o pedido do exame e a notificação do caso. 

 

FLUXO PARA COLETA DE SALIVA: 

a) Equipe identifica o paciente que se encaixa nos critérios para coleta de amostra 
de saliva para RT-PCR. 

b) Profissional (enfermeiro, técnico de enfermagem ou médico) realiza a coleta do 
material na unidade de saúde, conforme item 3.5 abaixo. 
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c) A amostra deve ser conservada em caixa térmica entre 2º e 8º C (idealmente com 
controle por termômetro digital). 

d) Equipe aciona o motorista (caso não esteja disponível, entrar em contato com a 
Diretoria de Atenção à Saúde – (3229-6850/6835). 

e) Motorista busca a amostra na unidade e a entrega CEMAS, juntamente com o 
pedido do exame e a notificação do caso. 

 

3.5. TÉCNICA DE COLETA DO SWAB NASOFARÍNGEO 

 

- Identificar os tubos com nome completo, SIS, data e horário da coleta. 

- Material do kit de Swab combinado: 1swabde rayon+ meio de transporte  

- Proceder à coleta do swab da nasofaringe, introduzindo-o até a região posterior do 
meato nasal. Realizar movimentos circulares para coletar as células da mucosa 
nasal. Realizar esse procedimento nas duas narinas, utilizando o único swab 
fornecido. Após a coleta, inserir o swab no mesmo tubo com meio de transporte. 
Cortar somente o excesso da haste plástica do swab para fechar o tubo. Cuidado 
para não cortar a haste do swab de forma que impossibilite sua retirada de dentro do 
tubo (haste muito curta). 

 

 

 

 
3.6. TÉCNICA DE COLETA DE AMOSTRA DE SALIVA 
 
- Utilizar o mesmo tipo de frasco de coleta utilizado habitualmente em coleta de 
amostra de escarro. 
- Entregar um frasco de coleta para o paciente contendo 1mL de água potável. 
- Transferir a água potável que está no frasco para a boca. 
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- Realizar gargarejo com esta água por 5 segundos. 
- Cuspir a água gargarejada no frasco. 
- Solicitar que o paciente incline a cabeça, olhando para o teto, acumule saliva na 
boca por 30 segundos, passando a língua entre a bochecha e os dentes e 
“pigarreando levemente” por 3 vezes. 
- Solicitar que o paciente cuspa no interior do frasco. 
- Repetir o procedimento completo mais 2 vezes (o volume de coleta de saliva não 
deve ser inferior a 4 mL). 
- O paciente deve tapar e limpar o frasco e boca, se necessário. 
- O frasco de coleta deve ser firmemente rosqueado. 
- Inserir o nome, número do SIS e data de coleta no frasco (inserir diretamente ou 
afixar uma etiqueta). 
- Acondicionar o frasco com a amostra coletada na caixa térmica. 

 
 
3.7. TÉCNICA DE REALIZAÇÃO DOTESTE-RÁPIDO DE DETECÇÃO DE 
ANTICORPOS (TR-Ac) 

 

O material a ser coletado para a realização do teste-rápido de detecção de 
anticorpos deverá ser sangue venoso periférico. A execução e leitura dos resultados 
devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível superior ou técnico com 
supervisão de nível superior, utilizando os EPIs recomendados (máscara cirúrgica, 
luvas de procedimentos, óculos de proteção, avental de manga longa). 

 

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE SANGUE 

Coleta de sangue por punção venosa: 

1) Seguir os procedimentos padronizados para a coleta de punção venosa de 
sangue total com um tubo de coleta de sangue contendo anticoagulante adequado 
(recomenda se o uso de EDTA, heparina ou citrato de sódio) 

2) É recomendado que a amostra seja analisada imediatamente após a coleta. Não 
deixe a amostra em temperatura ambiente por período prolongado. Se não puder 
analisar a amostra imediatamente, deve-se armazená-la entre 2 e 8o C. 

3) Não é adequado analisar amostra de sangue que ficou armazenada 2 8 ◦ C por 
mais de 7 dias.  

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO TESTE-RÁPIDO DE DETECÇÃO DE 
ANTICORPOS (TR-Ac): 

1) Certifique-se que o cassete e demais componentes do kit (pipetas descartáveis e 
solução tampão) e amostras estejam em temperatura ambiente (10º C a 30º C). 
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2) Retire o cassete de teste da embalagem e coloque o sobre uma superfície plana. 

3) Utilizando uma pipeta descartável, transfira 10 µL de sangue total para o poço de 
amostra do cassete (poço menor) e em seguida transfira 2~3 gotas (80 µL) da 
solução tampão para o poço de solução (poço maior).  

4) Comece a cronometrar. Ao começar a reação no cassete, você verá uma cor roxa 
se movendo na janela no centro do cassete. 

5) Aguarde 15 minutos e leia o resultado. Não ler após 20 minutos. 

 

 

 

Observação: o volume de 
sangue e de solução tampão podem variar de acordo com o fabricante do kit 
de testagem. É importante sempre conferir a bula do kit de testagem 
disponível. 

 

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

REAGENTE: Pelo menos duas linhas coloridas distintas aparecem. Uma linha é 
formada na região da linha controle (C) e outra é formada na região da linha teste 
para Imunglobulina M (M) e outra na região para Imunoglobulina G (G). 

NÃO REAGENTE: Uma linha colorida aparece na região da linha controle (C). 
Nenhuma linha aparece nas regiões das linhas testes M e G. 

INVÁLIDO: A linha controle (C) não é formada. O volume da amostra insuficiente ou 
técnicas de procedimento incorretas são as razões mais prováveis para o não 
aparecimento da linha controle. Revise o procedimento e repita o teste, usando um 
novo dispositivo. 
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ARMAZENAMENTO DOS KITS 

- Armazenar os Kits entre 2oC e 30oC, dentro da embalagem original fechada. Se 
armazenar sob refrigeração, aguardar pelo menos 30 (trinta) minutos para que o 
cassete alcance a temperatura ambiente, antes de realizar o teste. 

- Os cassetes de teste, quanto armazenados de acordo com a temperatura indicada 
e em sua embalagem original fechada são estáveis por 24 (vinte e quatro) meses. 

- Tampar a solução tampão imediatamente após o uso. Os componentes do kit são 
estáveis até a data de expiração indicada no rótulo da embalagem.  

- O cassete de teste deve ser utilizado no prazo máximo de uma hora após ser 
retirado da embalagem. 
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TERMO DE DECLARAÇÃO 

 

Eu, ______________________________________, RG nº __________________, CPF 
nº _________________, residente e domiciliado na 
_________________________________ ____________________________________, 
Bairro ____________________, na cidade de __________________, Estado 
_________, declaro que fui devidamente informado(a) pelo médico(a) Dr.(a) 
__________________________ sobre a necessidade de isolamento a que devo ser 
submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos 
trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial, com data de 
início ___/___/______, previsão de término ___/___/______, local de cumprimento da 
medida 
_______________________________________________________________________ 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de 
isolamento domiciliar: 

1._________________________________ 3. _________________________________ 

2._________________________________ 4. _________________________________ 

 

Nome do Paciente: ______________________________________ 

 Assinatura: ______________________________________ 

 

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________ 

 

Preenchimento pelo médico: 

Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido 
está sujeito, ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento 
da medida, tendo respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o 
meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, está em condições de 
compreender o que lhes foi informado. Deverão ser seguidas as seguintes orientações: 

_______________________________________________________________ 

Nome do Médico: _____________________________ CRM-MG:_________ 

 Assinatura: _______________________________________________ 

 
Portaria MS/GM no. 356, de 11 de março de 2020 
Portaria MS/GM no. 454, de 20 de março de 2020 
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OBSERVAÇÕES:  
 
Esse documento poderá sofrer alterações a qualquer momento de acordo com as 
decisões do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus – COVID-19. 


