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Recepção (sem proteção do vidro do guichê), porteiro, ascensorista e 
demais profissionais de saúde que realizarem ABORDAGEM/AVALIA-
ÇÃO DIRETA do paciente deverão utilizar MÁSCARA CIRÚRGICA.
Encaminhar para atendimento médico!

RECEPÇÃO

FLUXO DE ATENDIMENTO – COVID 19 - Pronto atendimento adulto e pediátrico

Caso suspeito ou provável – Clinicamente estável
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SIM
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tenda de triagem. O 
paciente apresenta 

sintomas de Síndrome 
Gripal (SG) ou Síndrome 
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Orientações - Atendimentos PA Infantil
•  Encaminhar IMEDIATAMENTE o paciente para isolamento em consultório con-
forme ordem abaixo:
Leito 114
Leito 115
Consultório 4
Consultório 1
Consultório 3

• Utilizar a sala de procedimento da pediatria como consultório para maior agili-
dade no atendimento da demanda. 

• Fluxo de notificação

Casos de Síndrome Gripal

- Notificação em formulário on-line (https://notifica.saude.gov.br/).
- Sem coleta de exames para pesquisa de vírus respiratórios, exceto para profis-
sionais de saúde, conforme fluxo divulgado pelo site da PBH no item Nota Técnica 
nº 11/2020 – Fluxo para coleta e transporte de espécime clínico para diagnóstico 
etiológico - Profissionais da Saúde. 

• Casos de SRAG

- Notificação imediata por telefone ao CIEVS-BH (telefones: 3246-5036 e 3246-
5037, das 8h às 18h em dias úteis e telefone 98835-3120, das 18h às 8h em dias 
úteis e 24h/dia nos finais de semana e feriados). 
- Realizar a Notificação de SRAG e http://bit.ly/2019-ncov em 2 vias originais e 1 
xerox (1 via prontuário, 1 via NUVEH, 1 xerox para arquivamento no setor).

• Pacientes que aguardam vaga no SUS permanecem em isolamento no PA. 

• Oferecer fralda, comadre ou marreco para evitar utilização de banheiro. 

• A unidade de internação destinada às internações de casos suspeitos será no 
anexo da pediatria – 1º andar (Leitos: 111 ao 118)

• Instituir precaução respiratória e de contato, conforme orientação nas páginas 
13 e 14 – Manejo de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Gripal. 



Orientações - Atendimentos PA Adulto

• Encaminhar IMEDIATAMENTE o paciente para isolamento em consultório confor-
me ordem abaixo:
Consultório 5
Consultório 8
Sala de Eletrocardiograma
Consultório 1
Consultório 3

• Se ultrapassar a quantidade de 5 pacientes isolados, outros consultórios pode rão 
ser utilizados de acordo com a demanda. 

• Fluxo de notificação

Casos de Síndrome Gripal

- Notificação em formulário on-line (https://notifica.saude.gov.br/).
- Sem coleta de exames para pesquisa de vírus respiratórios, exceto para profis-
sionais de saúde, conforme fluxo divulgado pelo site da PBH no item Nota Técnica 
nº 11/2020 – Fluxo para coleta e transporte de espécime clínico para diagnóstico 
etiológico - Profissionais da Saúde. 

Casos de SRAG

- Notificação imediata por telefone ao CIEVS-BH (telefones: 3246-5036 e 3246-
5037, das 8h às 18h em dias úteis e telefone 98835-3120, das 18h às 8h em dias 
úteis e 24h/dia nos finais de semana e feriados). 
- Realizar a Notificação de SRAG e http://bit.ly/2019-ncov em 2 vias originais e 1 
xerox (1 via prontuário, 1 via NUVEH, 1 xerox para arquivamento no setor).

• Pacientes que aguardam vaga no SUS permanecem em isolamento no PA.
 
• Oferecer fralda, comadre ou marreco para evitar utilização de banheiro. 

• A unidade de internação destinada às internações de casos suspeitos será o 4º C.

• Instituir precaução respiratória e de contato, conforme orientação nas páginas 13 
e 14 – Manejo de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Gripal. 



FLUXO DE ATENDIMENTO – COVID 19 – Pronto atendimento  infantil e adulto

Caso suspeito ou provável – Clinicamente instável
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Orientações - Atendimentos PA Infantil

• Encaminhar IMEDIATAMENTE o paciente para isolamento na sala de reanima-
ção.

• Direcionar demais pacientes instáveis, sem quadro respiratório, para a sala de 
observação 1.

• Utilizar a sala de procedimento da pediatria como consultório para maior agili-
dade no atendimento da demanda. 

• Fluxo de notificação

Casos de SRAG

- Notificação imediata por telefone ao CIEVS-BH (telefones: 3246-5036 e 3246-
5037, das 8h às 18h em dias úteis e telefone 98835-3120, das 18h às 8h em dias 
úteis e 24h/dia nos finais de semana e feriados). 
- Realizar a Notificação de SRAG e http://bit.ly/2019-ncov em 2 vias originais e 1 
xerox (1 via prontuário, 1 via NUVEH, 1 xerox para arquivamento no setor).

• Pacientes que aguardam vaga no SUS permanecem em isolamento no PA.
 
• Oferecer fralda, comadre ou marreco para evitar utilização de banheiro. 

• Internar, prioritariamente, o paciente no BOX 5.

• Em caso de geração de aerossol (intubação, micronebulização, aspiração, coleta 
de material respiratório, entre outros). 

• Instituir precaução respiratória e de contato, conforme orientação nas páginas 
13 e 14 – Manejo de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Gripal. 

• Se necessário TOMOGRAFIA, encaminhar o paciente nos horários estabeleci-
dos: 10h às 12h, 17h e 20h. Os casos emergenciais serão encaminhados fora do 
horário estabelecido, após contato (ramal: 8396 – corporativo: 99527-9330) e 
informação sobre precaução. 



Orientações - Atendimentos PA Adulto

• Encaminhar IMEDIATAMENTE o paciente para isolamento na sala de reanima-
ção.

• Direcionar demais pacientes instáveis, sem quadro respiratório, para a sala de 
observação 1.

• Fluxo de notificação

Casos de SRAG

- Notificação imediata por telefone ao CIEVS-BH (telefones: 3246-5036 e 3246-
5037, das 8h às 18h em dias úteis e telefone 98835-3120, das 18h às 8h em dias 
úteis e 24h/dia nos finais de semana e feriados). 
- Realizar a Notificação de SRAG e http://bit.ly/2019-ncov em 2 vias originais e 1 
xerox (1 via prontuário, 1 via NUVEH, 1 xerox para arquivamento no setor).

• Pacientes que aguardam vaga no SUS permanecem em isolamento no PA. 

• Oferecer fralda, comadre ou marreco para evitar utilização de banheiro. 

• Em caso de geração de aerossol (intubação, micronebulização, aspiração, coleta 
de material respiratório, entre outros). 

• Instituir precaução respiratória e de contato, conforme orientação nas páginas 
13 e 14 – Manejo de Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Gripal. 

• Se necessário TOMOGRAFIA, encaminhar o paciente nos horários estabeleci-
dos: 10h às 12h, 17h e 20h. Os casos emergenciais serão encaminhados fora do 
horário estabelecido, após contato (ramal: 8396 – corporativo: 99527-9330) e 
informação sobre precaução. 

GAERE/CIEVS

GAERE / CIEVS:
Segunda a sexta-feira (8h às 18h): (31) 3277-4331/ 3277-4845 - GAERE
Plantão da CIEVS (noite, finais de semana e feriado): (31) 98835-3120

Comunicar ao SCIH/NUVEH nos ramais 8101/8882. 
Abreviado SCIH, em caso de dúvida: 1740 (Dra. Claudia Murta)

DIAGNÓSTICO PARA PACIENTES INTERNADOS:
Exame laboratorial: Diagnóstico Molecular Coronavírus COVID-19. O diagnóstico 
laboratorial será realizado para pacientes graves ou internados em CTI.



PRECAUÇÕES

 RECEPÇÃO (SEM PROTEÇÃO DO VIDRO DO GUICHÊ), PORTEIRO, ASCENSORISTA
• Trocar a máscara cirúrgica a cada duas horas ou se úmida/suja.
• Realizar a higienização das mãos com frequência. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
• Profissionais de saúde que prestarem assistência direta ao paciente suspeito de COVID-19 
devem utilizar os seguintes EPI’s: máscara cirúrgica, protetor ocular, luvas e gorro, capote/avental 
descartável).

• Os EPIs devem ser descartados a cada atendimento (apenas os óculos devem ser reutilizados após limpeza 
com água e sabão e posterior desinfecção com álcool a 70%).
• Deve-se utilizar a máscara N95/PFF2 durante procedimentos geradores de aerossóis (ex.: intubação, 
aspiração de vias aéreas, nebulização, coleta de swab, entre outros) e mantê-la protegida para reutilização por 
até 15 dias. 
• Imediatamente após a remoção da máscara cirúrgica ou dos outros EPIs, realizar a higienização das mãos. 

PACIENTES
• Utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita e ser encaminhado, o mais rápido pos-
sível, para um local de isolamento. Manter a máscara durante o transporte.

RESÍDUOS
• Para todos os leitos: saco vermelho e incinerar. 

LIMPEZA E DESINFECÇÃO
• Teto, parede e piso –  água e sabão, posterior desinfecção com hipoclorito de sódio; 
• Superfície e materiais médicos passíveis de desinfecção: álcool 70% para superfícies. 
• Todo material passível de desinfecção/esterilização permanece com a rotina pré-definida.

ROUPARIA
• Enxoval em saco infectante, será enviado para processamento conforme rotina pré definida.



Acesso paciente adulto com caso suspeito 
de COVID-19 estável | Pavimento térreo



Acesso paciente adulto com caso suspeito 
de COVID-19 estável | 4º Pavimento - Ala C



Acesso paciente adulto com caso suspeito 
de COVID-19 instável | Pavimento térreo



Acesso paciente adulto com caso suspeito 
de COVID-19 instável | Pavimento térreo


