
SERVIÇO DE SAÚDE CENTRAL
(HOSPITAL)

em qualquer dia da semana
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Regulação interna
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através de contato
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do caso

O presente material produzido pela Coordenação do NUMESC e Gerência de Urgência e Emergência da SMS/PMRG visa dispor a sistematização do cuidado CONFORME A
PORTA DE ENTRADA DO USUÁRIO COM QUEIXAS RESPIRATÓRIAS E/OU FEBRE. Atualizado em: 19/07/2020 (3ª versão)

SG = Síndrome Gripal, caracterizada por febre de início súbito, com tosse OU dor de garganta E pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia. Em crianças < 2
anos a coriza e obstrução nasal podem estar presente. Em idosos deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.
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