Definição de Caso
FONTES: NOTA INFORMATIVA 12 COE/SES-RS, atualizado em 24/07/2020; ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DE PACIENTES COM COVID-19 do Ministério da Saúde.

SÍNDROME GRIPAL (SG)

SINDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)

Indivíduo
com
quadro
respiratório
agudo,
caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes Indivíduo com SG que apresente:
sinais e sintomas:
*Dispneia/desconforto respiratório OU
*sensação febril ou febre (mesmo que referida),
*pressão persistente no tórax OU
*tosse,
*saturação de O2 menor que 95% em ar
*dor de garganta,
ambiente OU
*coriza,
*coloração azulada dos lábios ou rosto e
*anosmia (disfunção olfativa),

*sensação de desmaio.

*ageusia (disfunção gustatória),

*diarreia;

EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS: além dos itens
Acompanhado ou não de: dor abdominal, calafrios, anteriores, observar os batimentos de asa de nariz,
cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
mialgia, fadiga e cefaleia.
EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS: além dos
itens anteriores, considera-se a obstrução nasal, na EM IDOSOS >60 ANOS: Considerar critérios específicos
ausência de outro sintoma específico.
de agravamento, como: síncope, confusão mental,
EM IDOSOS >60 ANOS: a febre pode ser AUSENTE. sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência

Atualização do Protocolo TeleTriagem
CLASSIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO
Leve

SG
(Suspeito)

SRAG
(Suspeito)

SUSPEITO
DUVIDOSO

Moderado

Grave

Com febre há mais de
48h, com comorbidades, menores de 5 anos
e maiores de 60 anos,
sem sinas de gravidade

Pacientes que mantiveram
contato direto com casos
positivos confirmados

Sintomático
Duvidoso

Sem sintomas respiratórios e com outros
sintomas
físicos
e com ou sem gravidade (apenas médico).

Moderado
Grave

Orientações gerais sobre COVID-19

Encaminhamento para UBS de
referência (Avaliação, Notificação e
Testagem)

Monitoramento

Com Dispneia/ desconforto respiratório OU pressão persistente no
tórax OU saturação de O2 menor
que 95% em ar ambiente OU
coloração azulada dos lábios ou
rosto e sensação de desmaio.

Assintomático
Contato com +

Leve

CONFIRMADO

Pacientes sem febre,
sem
comorbidades,
sem
sinais
de
gravidade e com idade
superior a 5 anos

Pacientes que
confirmaram
por PCR

CONDUTA

Encaminhamento para o
Hospital ou SAMU

Registrar as seguintes informações:
Nome do paciente que positivou;Data
do resultado;Tipo de teste; Colocar data
do início dos sintomas do caso positivo O
U datado último contato com o mesmo.

Monitoramento
TELE-ORIENTAÇÃO
Encaminhamento para UBS de
referência (1ªAvaliação Presencial)

Monitoramento

