
MANEJO PARA TRANFERÊNCIA DAS UNIDADES 
RESPIRATÓRIAS PARA AS UNIDADES DE INTERNAÇÃO CLÍNICA

Resultado 
POSITIVO

Resultado 
NEGATIVO*

IgG NEGATIVOIgG POSITIVO

• Quadros virais respiratórios em adultos, 7 dias de 
precaução. Em caso de COVID-19 positivo, 20 
dias. Crianças sempre manter por 20 dias de 
precaução.

*Se PCR em andamento E TR negativo E ausência de sinais e sintomas após 20 dias de evolução E descartada suspeita clínica 
de COVID-19, retirá-lo da precaução.

Avaliar outras condições que exigiriam precauções específicas (por exemplo: tuberculose, bactéria multirresistente). 
Caso tenha sido indicado exame de imagem como tomografia, avaliar ausência de achado.

• Paciente com teste rápido positivo deve ser encaminhado para enfermaria de coorte positivo e seguir o manejo do Grupo 
Santa Casa BH (necessário conferir PCR/teste rápido). Em caso de TR-Ag positivo (via swab), manejar como positivo, não 
é necessário solicitar RT PCR

Atualizado em 10/03/2021: Após 20 dias e pelo menos 24 horas sem febre (sem uso de antitérmicos) e melhora dos sintomas.

Entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, coletar exame laboratorial – PCR swab nasofaringe ou 
aspirado traqueal. Amostra clínica coletada, preferencialmente, até o sétimo dia de início de sintomas.

CASO SUSPEITO DE COVID-19 INTERNADO 
(IMEDIATAMENTE COLOCADO EM PRECAUÇÃO DE CONTATO E RESPIRATÓRIA NAS UNIDADES/LEITOS DE ISOLAMENTO)

A partir do 10º dia de sintomas, 
fazer sorologia IgG

Manter PRECAUÇÃO DE CONTATO E RESPIRATÓRIA por 20 dias após 
início de sinais e sintomas 

(ou, em caso de início dos sintomas respiratórios durante a 
internação, por 20 dias após o início dos sintomas).

Retirar paciente da precaução.

Após 20 dias e pelo menos 24 horas sem 
febre (sem uso de antitérmicos) e 

melhora dos sintomas.

Após os 20 dias se o paciente 
estiver SINTOMÁTICO.

Retirar paciente da 
precaução.

Sugere-se discutir 
caso a caso. 

• Contactante de caso suspeito ou positivo de COVID-19 no hospital clínico: manter medidas de 
prevenção (higienização das mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória, dentre outras). 
Caso o paciente apresente sinais e sintomas respiratórios, deverá ser encaminhado a uma 
das unidades de isolamento e seguir manejo/fluxograma de casos suspeito de COVID.

• Acompanhantes: somente exceções, autorizadas pela coordenação. Troca no mínimo a cada 
12 horas. Revezamento somente de duas pessoas. 

• Reinternação de paciente previamente COVID positivo: rediscutir a precaução e exames caso 
a caso.


