
Paciente chega à UAPS

Apresenta 
Síndrome 
Gripal?*

• Orientações para manter-se em 
domicílio, evitando saídas 
desnecessárias e aglomerações;

• Consultas eletivas serão 
remarcadas

• Auto isolamento e 
distanciamento social deverá ser 
recomendado de forma universal

• Colocar máscara cirúrgica
• Encaminhar para acolhimento 

(fluxo por local ventilado e 
isolado)

• Enfermeiro(a) realiza Classificação de Risco em local ventilado e isolado
• Utilização de máscara cirúrgica
• Manter distância acima de 1 metro e evitar contato físico

Urgência, 
Emergência, Idosos 
(>60a) ou pessoas 

<60a com 
comorbidades**

• Paciente deverá usar máscara 
cirúrgica

• Orientar medidas de isolamento 
domiciliar por 14 dias: uso 
constante de máscara, lavagem 
rigorosa das mãos, manter-se a 
uma distância superior a 2 metros 
de outros moradores do domicílio 
e evitar contato físico.

• Encaminhar ao médico para 
registro em prontuário e 
fornecimento de atestado para 14 
dias

• Acessa o link para 
acompanhamento de caso para 
vigilância: 
https://forms.gle/mcgTum7yrCXD
kUpR9

Paciente 
clinicamente 

ESTÁVEL?

• Ligar 192
• Encaminhar para atendimento médico 

em local isolado, enquanto aguarda a 
chegada do SAMU

Tem meio de 
transporte 
próprio?

**Pacientes acima ou igual a 60 anos
• Pacientes com menos de 60 anos mas 

com comorbidades:
✓ Diabetes mellitus
✓ Hipertensão arterial

Miocardiopatia
✓ Doença pulmonar crônica (DPOC, 

Asma)
✓ Neoplasias malignas
✓ Gestação de risco

Sim Não

Não

Sim

Não

Sim

• Atendimento Médico
• Utilização de EPIs adequados para a 

situação:
✓ Máscara Cirúrgica (N95 caso 

necessite realizar procedimento 
invasivo ou gerador de aerossóis)

✓ Avental descartável + gorro
✓ Luvas de procedimento (cirúrgicas 

estéreis para procedimentos 
invasivos)

✓ Óculos ou viseira de proteção

• Encaminhar para unidade de 
referência para coleta de SWAB

• Orientar medidas de isolamento 
domiciliar por 14 dias: uso 
constante de máscara, lavagem 
rigorosa das mãos, manter-se a 
uma distância superior a 2 metros 
de outros moradores do domicílio 
e evitar contato físico.

• Encaminhar ao médico para 
atendimento e fornecimento de 
atestado para 14 dias

• Prescrever Fosfato de Oseltamivir
75mg 1cp de 12/12h por 5 dias

• Orientar uso constante de 
máscara cirúrgica

• Acessa o link para 
acompanhamento de caso para 
vigilância: 
https://forms.gle/mcgTum7yrCXD
kUpR9

Sim

• Ligar 192 e solicitar o TRANSPORTE SANITÁRIO
• Encaminhar para unidade de referência para coleta de SWAB
• Prescrever Fosfato de Oseltamivir 75mg 1cp de 12/12h por 5 dias
• Orientar uso constante de máscara cirúrgica
• Acessa o link para acompanhamento de caso para vigilância: 

https://forms.gle/mcgTum7yrCXDkUpR9
• Caso o transporte sanitário demore, orientar que se dirija à unidade de 

referência para coleta de SWAB mais próxima, utilizando constantemente 
máscara cirúrgica e evitando contato físico.

Não

• Febre
• Tosse
• Coriza
• ANOSMIA
• Dor de garganta
• Congestão nasal ou conjuntival
• Produção de escarro
• Dificuldade para deglutir

SINAIS E SINTOMAS 

MAIS COMUNS DE 

GRIPE*

• Dificuldade para respirar
• Saturação de O2 < 95%
• Sinais de cianose
• Batimento de asa de nariz
• Tiragem intercostal
• Dispneia

SINAIS E 

SINTOMAS MAIS 

GRAVES DE 

GRIPE*

*Síndrome Gripal: Febre de início súbito, mesmo 
que referida, acompanhada de tosse ou dor de 
garganta e pelo menos um dos seguintes 
sintomas: cefaleia, mialgia ou artralgia, na 
ausência de outro diagnóstico específico

Fluxograma COVID-19

https://forms.gle/mcgTum7yrCXDkUpR9
https://forms.gle/mcgTum7yrCXDkUpR9
https://forms.gle/mcgTum7yrCXDkUpR9

