
UBS como porta de entrada 
resolutiva, de identificação precoce 
e encaminhamento correto de casos 

graves
• Observar paciente com prioridade no 

atendimento

Fluxograma  de manejo clínico da COVID-19 na Atenção Primária  em transmissão 
comunitária 

Estratificação da gravidade e manejo clínico

Síndrome gripal com sinais ou sintomas
de gravidade
• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente
• Sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência 
respiratória
• Piora nas condições clínicas de doenças de base
• Hipotensão Ou   Condições clínicas de risco
Em crianças: além dos anteriores, observar os batimentos de asa de 
nariz, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

Síndrome Gripal confirmada:
• Febre         e
• Tosse OU dor de garganta ou  

dificuldade respiratória
e

• Ausência de condições clínicas 
de risco que indicam avaliação 
em centro de referência/ 
atenção especializada

Centro de referência/atenção especializadaAPS/ESF

Notificação imediata

Via formulário pelo e_SUS VE https://notifica.saude.gov.br/

Manejo 
clínico na APS  

Manejo clínico na 
Atenção 
Especializada/ 
Centro de referência  

Síndrome Gripal  Leve Síndrome Gripal  Grave

Medidas Farmacológicas 
• Prescrição de 

fármacos para o 
controle de sintomas.

• Prescrever 
oseltamivir se 
Síndrome Gripal e 
pessoa com 
condições de risco

Medidas Clínicas
•Telefone, a cada 24hs para > 60 
anos e os de de risco a cada 
48hs, demais, até14 dias do 
início dos sintomas. 
• Caso seja necessário, realizar 
atendimento presencial 
domiciliar
• Manter alimentação 
balanceada e uma boa oferta de 
líquidos.

• Verificar situação vacinal para gripe (se grupo de risco –
gestante, crianças, puérperas e idosos) e vacinar se 
necessário.

Manejo clínico  

• Isolamento domiciliar após a alta, até 14 dias após 
início dos sintomas. 

• Monitoramento por telefone, a cada 24h em pessoas 
com mais de 60 anos e portadores de condições 
clínicas de risco e a cada 48h nos demais. 

• Se necessário, atendimento presencial domiciliar.

Atestado médico até
o fim do isolamento

Desfecho  

Reavaliação/Acompanhamento 
clínico

Apresenta sinais/sintomas de 
gravidade?

SimNão 

Cuidados Domésticos Do Paciente 
Em Isolamento
• Reportar à equipe de saúde os 

novos sintomas ou piora dos 
existentes;

• Manter paciente em quarto 
isolado e bem ventilado até o fim 
do período sintomático.

• Higiene respiratória e alimentação  
saudável

Manejo clínico na 
Atenção 
Especializada/ 
Centro de referência  

• Equipe da APS/ESF
Encaminha o paciente
para o centro de 
referência/atenção 
especializada

Manejo clínico  

Atestado médico até o 
fim do isolamento

Desfecho  

Atestado médico até  
o fim do isolamento

• Monitoramento por telefone, a 
cada 24h para os de  60 anos e 
portadores de condições clínicas 
de risco e a cada 48h nos demais, 
até 14 dias do início dos 
sintomas. Se necessário, 
atendimento presencial 
domiciliar 

Fonte: Ministério da Saúde/SAPS. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde, 2020
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