
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 113, de 12 de março de 2020, que declara Emergência em Saúde 

Pública do Estado de Minas Gerais em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 

(COVID-19). 

 

CONSIDERANDO Decreto nº 055, de 8 de março de 2021, que determina a suspensão temporária 

de certas atividades no município de Contagem, para enfrentamento da situação de emergência 

pública causada pelo Coronavírus (SARS-CoV2). 

 

CONSIDERANDO que nas últimas semanas tem-se verificado no Boletim de triagem rápida COVI-

19 (porta de entrada das UBS) que o número de pacientes sintomáticos está aumentando 

significativamente. Estabelecemos que: 

 

CONSIDERANDO a expectativa do aumento na procura por atendimento nas Unidades Básicas de 

Saúde, decorrente do período de maior circulação e transmissão da Influenza, SARS-CoV-2 e 

demais doenças respiratórias. 

 

CONSIDERANDO a importância de garantir o acompanhamento dos pacientes do território. 

 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº3/SES/SUBVS-CELP/2021orientativa sobre a realização de 

testagem por RT-PCR para o diagnóstico da covid-19 . 

 

CONSIDERANDO a Nota Atualização Técnica nº8/SES/COE que dispõe sobre a  atualização 

técnica ao protocolo de infecção humana pelo SARS-COV-2.  

 

 Considerando a disponibilidade de insumos enviados pelo Estado e o período epidêmico, 

a revisão dos critérios tem sido reavaliada periodicamente, em decorrência das alterações no 

cenário (disponibilidade de insumos e capacidade operacional).  

 A partir desse momento, a coleta de amostra (RT-PCR) para COVID-19 na Atenção Primária 

será realizada em TODOS os pacientes sintomáticos respiratórios, conforme juízo clínico. 

Esse tem sido o método de referência no Brasil para confirmar COVID-19 tanto por 

estabelecimentos de saúde pública como também da saúde suplementar.  

 Por se tratar de um teste de detecção RNA viral, é necessário que ele seja realizado na fase 

aguda, entre o 3º dia e o 7º dia após do início dos sintomas.  Sendo assim, as UBS deverão realizar 

atendimento preconizado através da metodologia Fast Track e, ao identificar o paciente 

sintomático RT-PCR.  

 Endende-se por sintomático respiratórios os que estiverem apresentando quadro respiratório 

agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos 

ou distúrbios gustativos e sintomas gastrointestinais (náuseas, vômitos ou  diarréia), desde que não 

tenham causa prévia associada.  

   O profissional deverá seguir os mesmos passos já preconizados, incluindo a notificação do 

paciente no sistema eSUS-VE (https://notifica.saude.gov.br).  
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Dados importantes que devem constar na ficha: 

 Data de nascimento; 

 Data dos primeiros sintomas;  

 Sinais, sintomas e comorbidades;  

 CPF (obrigatório) 

 Cartão Nacional do SUS (obrigatório)  

 

É imprescindível:   

1- Imprimir a notificação (substituirá a requisição do exame); 

2- Registar de forma legível o nome da UBS solicitante na notificação (canto superior direito 

abaixo da data da Notificação) 

3- Assinar e carimbar.  

4- Verificar se o paciente está na janela para coleta; 

5- Fazer o contato com a unidade de referência do território que realizará a coleta anotando 

a data e horário marcado para o paciente.  

Orientar o paciente apresentar a notificação e o documento de identidade no dia da coleta (sem 

a notificação não é possível a coleta). 

 

IMPORTANTE: o profissional notificador deverá verificar se o registro dele no e-sus VE, consta o 

número correto do CNES do estabelecimento que ele trabalha. Caso o número não tenha sido 

inserido ou não esteja correto o profissional deverá corrigir (essa ação pode ser feita clicando em           

na barra lateral esquerda do sistema)   

 

 

 Devido aumento de solicitações de exames de RT-PCR e a quantidade de insumos 

disponibilizados pelo Estado ao município, com vistas a garantir que todos os níveis assistenciais, 

principalmente Hospital e UPA possam realizar o exame nos pacientes e não tenhamos o risco de 

indisponibilidade do exame por falta de insumo, cada distrito deverá organizar seus 

agendamentos conforme a cota semanal a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO  

NÚMERO DE TESTES 

DISPONÍVEIS POR 

SEMANA 

INDUSTRIAL  150 

RESSACA  150 

SEDE 125 

NACIONAL  150 

VARGEM DAS FLORES 125 

ELDORADO 150 

PETROLÂNDIA  125 

RIACHO  150 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE CONTROLE PELA EQUIPE DE SAÚDE  

1- Colocar máscara cirúrgica no 
paciente e encaminhá-lo para 
aguardar atendimento em local 
específico.  

2- Avaliar sintomas em consultório 
específico e manter o paciente em 
isolamento até a alta ou 
transferência. 

3- Os profissionais de saúde que irão prestar 
atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios 
deverão utilizar equipamentos de proteção individual 
padronizada 

ISOLAMENTO DOMICILIAR/ 
TELEMONITORAMENTO 

 Cadastrar paciente no Formulário 

Coronavírus para Telemonitoramento 

no Link: 

http://contagem.mg.gov.br/sms 

 Orientar quanto a prevenção de 

transmissão para contatos; 

 Orientar a entrar em contato com a UBS 

antes de se deslocar ao serviço de 

saúde; 

 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 

 

UNIDADE BÁSICA  
 Imprimir a notificação para que o 

paciente possa entregar no dia da 

coleta;  

 Fazer contato com a Unidade de 

coleta de referência do Território 

para agendamento; 

 Orientar o paciente comparecer no 

dia e horário marcado na Unidade 

de Referência para coleta da 

amostra;  

 Acompanhar no e-mail institucional 

da UBS o recebimento do resultado 

do teste para impressão e entrega 

do resultado ao paciente 

 Realizar agendamento de retorno 

para a reavaliação do paciente 

entre 8º e 10º dia de sintomas e 

entrega do resultado, caso já tenha 

sido emitido pelo laboratório; 
 Prescrever OSELTAMIVIR até 48h (para 

pessoa com condição de Risco 

estabelecidos no documento: 

Orientações sobre manejo clínico da 

síndrome gripal/covid-19 na Atenção 

Primária à saúde. 

RESULTADO NEGATIVO 

Durante a consulta médica de reavaliação:  

 Orientar quanto medidas de prevenção de 

transmissão.  

 Manter TELEMONITORAMENTO até o 14º dia. 

RESULTADO POSITIVO 

Durante a consulta médica de reavaliação:  

 Identificar se existe contatos domiciliares sintomáticos e 

avaliar necessidade de atendimento; 

 Orientar quanto a prevenção de transmissão para 

contatos; 

 Verificar se o paciente está cadastrado no Formulário 

do telemonitoramento, caso negativo, cadastrar; 

 Verificar se o Termo de Declaração de Consentimento 

Livre e Esclarecido e o Termo de Declaração contendo 

a relação dos contatos domiciliares foram preenchidos, 

caso negativo, preencher; 
 Manter TELEMONITORAMENTO até o 14º dia.  

SIM NÃO MENOS DE 7 DIAS 

DE SINTOMAS?  

PROFISSIONAL REALIZA ATENDIMENTO DO 

PACIENTE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO 

Notificar todos os casos no e-SUS VE no Link: https://notifica.saude.gov.br/ 
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