
                                             
 

 Última atualização 
Maio/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANÊNCIA NOTURNA (PN) 

-Discussão e avaliação do caso 
com equipe técnica;  
- Inserir paciente em PN com a 
adoção de todas as medidas 

preventivas – redução de danos – 
COVID - 19(4).  
- Acionar o SAD para Coleta de 
SWAB (985583093) 

- Manter Isolamento e contenção 

do paciente s/n até resultado do 
SWAB; 
-Discussão do caso com 

Coordenação de Saúde Mental. 

ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL 

-Realizado 

presencialmente ou via 

telefone, de acordo 

com avaliação 

técnica. 

INDICAÇÃO DE 

PERMANÊNCIA DIA (PD) 

- Avaliação da equipe 

técnica e intervenção 

imediata;  
-Redução exponencial  

da modalidade PD 

(quando possível for);  

- Medicação em casa;  

-Telemonitoramento 

compartilhado com a 

UBS, reforçando a 

articulação com o 

território. 

FLUXOGRAMA 02 - MANEJO DO PACIENTE 

PSIQUIÁTRICO COM SÍNDROME GRIPAL SEM 

SINAIS DE GRAVIDADE CLÍNICA 

PACIENTE COM SINTOMAS 

GRIPAIS SEM GRAVIDADE 

CLÍNICA  

MÉDICO 0U ENFERMEIRO PLANTONISTA 
Realizar o atendimento devidamente paramentado 

SIM NÃO 

- Colocar máscara cirúrgica no paciente  
-Direcioná-lo para o Quarto de 
Isolamento  

Crise 

Psiquiátrica?    

- Colocar máscara cirúrgica no 

paciente  

- Direcioná-lo para o Quarto de 

Isolamento  

ELABORAR PROJETO TERAPÊUTICO 

Resultado de 

Swab   Positivo Negativo 

Acionar SAMU Rotina Normal de PN 

Ausência de gravidade clínica: paciente que não esteja apresentando dispnéia, 

saturação de O2 menor que 95% ou sinais de esforço respiratório (FR maior que 20 

IRPM, batimento de asas nasais, tiragem intercostal, cianose periférica). 

 Realizar contato com a UBS de 
Referência, discutir o caso e encaminhar 
o paciente para avaliação e conduta; 

 

- Notificar todos os casos no e-SUS VE no 

Link: https://notifica.saude.gov.br/ 

- Cadastrar paciente no Formulário Coronavírus para 

Telemonitoramento no Link: http://contagem.mg.gov.br/sms 

- Orientar quanto a prevenção de transmissão para contatos; 

- Fornecer atestado médico para até 14 dias após início dos sintomas 

(CID — J06) para paciente e todos os coabitantes (CID — Z29.0)  

- Preencher Termo de Declaração de Consentimento Livre e Esclarecido 

e Termo de Declaração contendo a relação dos contatos domiciliares.  

- Prescrever OSELTAMIVIR (para pessoa com condição de Risco 

estabelecidos no documento: Orientações sobre manejo clínico da 

síndrome gripal/covid-19 na Atenção Primária à saúde. 


