
 

 

 

ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19 NO 

AMBULATÓRIO SUS, PA E PS 

 

ACESSO 

Pacientes que procurarem atendimento no PA ou PS com sintomas gripais, febre sem outros 

sintomas e/ou foco definido, serão encaminhados para o Ambulatório SUS por um funcionário, 

que os orientarão a utilizar máscara cirúrgica. 

Pacientes com sintomas graves relacionados ao COVID-19 serão atendidos no PS, 

independente do convênio). 

Demais Sintomas (não relacionados ao COVID-19): PA ou PS conforme convênios. 

 

1. AMBULATÓRIO SUS 7H ÀS 19H – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA 

 

1.1 Atendimento 

• Recepção: 

Emite a ficha de atendimento e paciente aguardará a triagem. 

• Enfermagem: 

Realiza a triagem e encaminha o paciente para a sala de espera que aguardará 

atendimento médico. 

• Após atendimento médico: 

✗ Alta com sintomáticos (saída pelo mesmo acesso da entrada), sendo necessário a 

aplicação do Termo de Responsabilidade Isolamento Domiciliar – COVID06 

✗ Internação UTI 3 ou UI (320 SUS, 500 Convênios) conforme avaliação médica 

(priorizar leitos para estes pacientes) – pacientes subirão sem acompanhante, 

conforme descrição do protocolo COVID10 – Manejo Clínico e Tratamento. 

 

1.2 Realização de Exames de Diagnóstico pacientes Ambulatório 

Paciente será acompanhado pelo técnico de enfermagem durante todo transporte. 

• Saída pela porta interna do ambulatório indo até o elevador – sobe até a Portaria 

Central e segue para a Tomografia no Indip em frente a Portaria Central ou para o RX 

localizado no prédio lateral ao lado do PET-CT. Para retornar ao Ambulatório, deve 

utilizar o mesmo caminho no sentido inverso. 
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Os pacientes que precisarem de internação serão encaminhados para as unidades sem 

pendências de exames. Se houver necessidade de aguardar a liberação do leito, o paciente 

espera no Ambulatório. 

 

1.3 Utilização de Equipamento de Proteção Individual 

• Pacientes: todos com máscara cirúrgica 

• Recepções: máscara cirúrgica + álcool gel após cada atendimento + higienização de 

bancadas e equipamentos a cada 3 horas 

• Equipe de enfermagem e médica em contato com paciente: paramentação 

completa sem necessidade de troca entre paciente (durabilidade por turno: dia 6h e 

noite 12h). A cada atendimento utilizar o avental branco e descartar, mantendo o azul 

até o final do turno. 

• Equipe de enfermagem e médica sem contato direto com paciente: máscara N95 + 

precauções básicas (lavagem de mãos e álcool gel). 

• Orientações detalhadas sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual 

encontram-se no documento COVID02. 

 

OUTRAS ORIENTAÇÕES: 

➔ Medicamentos para pacientes no Ambulatório serão retirados pelo técnico de 

enfermagem que não estiver paramentado, caso haja necessidade de apoio, ficará 

como responsável o técnico de enfermagem do setor 200. Manter contato telefônico 

entre equipes de enfermagem do Ambulatório e PS para essa rotina.  

➔ Coleta de laboratoriais básicos (hemograma, PCR e demais) – será coletado por um 

profissional do Ambulatório, que estará paramentado. 

➔ Coleta de painel viral – será realizada pelo enfermeiro que estiver paramentado (coleta 

deve ser realizada conforme orientação do laboratório). O material será disponibilizado 

pelo Laboratório. Detalhes no procedimento COVID04 – Coleta Painel Viral. 

 

Obs.: Exames para diagnóstico de COVID-19 após solicitados pelo médico, deverão ser 

autorizados pelo SCIH (entrar em contato com o serviço).  

 

1.4 Paciente conduzidos por serviços pré-hospitalares (sem regulação) 

 Paciente sem grau de dependência e dependentes (acamado) com sintomas leves e 

moderados – segue fluxo do Ambulatório (pré-hospitalar deve comunicar a equipe que recebe 

para precauções) 

 Avaliação da gravidade deverá ser informada pela equipe pré-hospitalar. 

 



 

 

2. PA E PS – NOITES (DAS 19 ÀS 07H E FINAIS DE SEMANA) 

 

2.1 Acolhimento/Triagem 

Realizada pela equipe de enfermagem de cada setor. (este profissional deverá estar 

paramentado, conforme descrição acima) e seguirá o seguinte fluxo: 

 

Sintomas gripais SUS: 

• Pacientes assintomáticos e sintomáticos classificados como azul e verde serão ser 

encaminhados para UPA ou UBS. 

• Demais pacientes sintomáticos, serão encaminhados para sala de nebulização da 

triagem do PS. 

Sintomas gripais Convênio: 

• Pacientes sintomáticos serão encaminhados para sala organizada para estes 

atendimentos (sala de curativos) onde aguardarão atendimento e conduta médica. 

• Pacientes assintomáticos aguardarão na sala de espera por atendimento e seguirão 

fluxo normal. 

 

2.2 Utilização de Equipamento de Proteção Individual 

• Pacientes: receberão máscara cirúrgica quando indicado 

• Recepções (atendentes): máscara cirúrgica + álcool gel após cada atendimento + 

higienização de bancadas e equipamentos a cada 3 horas 

• Equipe de enfermagem e médica em contato com paciente: paramentação 

completa sem necessidade de troca entre paciente (durabilidade por turno: dia 6h e 

noite 12h). A cada atendimento utilizar o avental branco e descartar, mantendo o azul 

até o final do turno. 

• Equipe de enfermagem e médica sem contato direto com paciente: máscara N95 + 

precauções básicas (lavagem de mãos e álcool gel) 

• Orientações detalhadas sobre a utilização dos equipamentos de proteção individual 

encontram-se no documento COVID02. 

 

2.3 Realização de Exames de Diagnóstico pacientes PA/PS 

Paciente será acompanhado pelo técnico de enfermagem durante todo transporte: 

• Exame de RX será realizado no PS e a Tomografia no Indip em frente a Recepção 

Central. 

• Para realização dos exames laboratoriais, obedecerá ao mesmo processo descrito 

para o Ambulatório. 



 

 

 

2.4 Atendimento pela equipe 

Tanto na sala de procedimentos do PA como na sala de nebulização do OS, será destinado um 

técnico de enfermagem que ficará somente com estes pacientes, e que deverá estar com a 

paramentação completa. Este técnico de enfermagem será o responsável por acompanhar o 

paciente para exames e os demais cuidados necessários. Em casos de necessidade de 

medicação a mesma deverá ser retirada e entregue por algum colega do setor.  

** Realização de exames laboratoriais será feita pelo técnico de enfermagem que estiver 

paramentado. 

** Realização de exames de imagem: RX no PS e TC no Indip em frente a portaria central. 

 

DEMAIS RECOMENDAÇÕES: 

➔ RESPEITAR as sinalizações que delimitam áreas de circulação. 

➔ Atentar para os pacientes que aguardarão atendimento manterem distância segura 

estabelecida de um metro. 

➔ Fluxo inicial em caráter de urgência, modificações serão realizadas conforme 

necessário e comunicado aos envolvidos. 

 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID01 – Plano de Contingência Institucional, COVID02 – Medidas de Precaução para 

Pacientes e Profissionais, COVID04 – Coleta de Painel Viral, COVID05 – Atendimento 

Diagnósticos por Imagem, COVID06 – Termo de Responsabilidade Isolamento Domiciliar, 

COVID07 – Leitos Operacionais, COVID08 – Orientações a Pacientes e Acompanhantes, 

COVID09 – Comunicação com Familiares de Pacientes, COVID12 – Termo de 

Responsabilidade Isolamento Hospitalar, COVID13 – Manejo de Corpos em Caso de Óbito 
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