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Fluxograma de atendimento de Profissionais de Assistência à Saúde e Estudante com 
exposição a casos SUSPEITOS ou CONFIRMADOS para COVID-19 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profissional: procurar NASF1, Residente e Graduandos  procurar SSCD2 ou 

Unidade de Atendimento em Saúde 

Sem necessidade de afastamento 

do profissional de saúde/ 

estudante 

AFASTAMENTO 

DOMICILIAR POR 14 DIAS  

- Coletar PCR para COVID-19 entre o 3° e 7° dia do início 

dos sintomas 

- Afastamento até o resultado (CID-10: B34.2) 

- Notificação de todos os casos suspeitos 

Sem necessidade de afastamento 

do profissional de saúde/ 

estudante 

Estava em uso de EPIs conforme 

recomendação? 

Sim 

Existe UMA ou mais definição de CONTATO PRÓXIMO de Casos 

Suspeitos ou Confirmados de COVID-19? 

Se apresentar sintomas respiratórios 

COM ou SEM febre até 14 dias da 

exposição 

- Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as 

mãos); 

- Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções 

infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido 

ou lenços de papel usados e que contenham secreções); 

- Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma 

distância inferior a 2 metros; 

- Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de 

aula, sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais 

e a uma distância inferior a 2 metros; 

- Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso 

de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras e um 

caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

recomendado, ou com uma possível violação do EPI; 

Profissional de saúde/ Estudante 

apresenta sintomas respiratórios COM ou 

SEM febre? 

Estudantes contactantes de 

casos SUSPEITOS ou 

CONFIRMADOS COVID19  

POSITIVO 

SARS-CoV-2 
NEGATIVO 

SARS-CoV-2 

Isolamento domiciliar por 10 

dias a partir do início dos 

sintomas* 

Retornar às atividades 

laborais com a melhora dos 

sintomas respiratórios 

Procurar por atendimento 

médico se persistência da 

febre ou falta de ar aos 

esforços (dispneia) 

Profissional de saúde / Estudante exposto à caso 

SUSPEITO ou CONFIRMADO de COVID-19 

Profissional: procurar NASF1 , Residente e Graduandos procurar SSCD2 

Não 

Sim 
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Não 

 

 

 

 

 

Profissionais contactantes de 

casos SUSPEITOS ou 

CONFIRMADOS COVID19  

Manter atividades laborais 

com MÁSCARA CIRÚRGICA   
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 ADAPTADO do Protocolo de Fluxograma de atendimentos expostos a casos suspeitos ou confirmados. Versão 03 

de 19 de março de 2021. Comissão de Infecção Hospitalar – HSP. 

 

   *NASF: NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO FUNCIONÁRIO:  

Rua Napoleão de Barros, 892 - Tel.: (11)3385-4100 – Segunda à sexta-feira das 7h30 às 17h 

 **SSCD (SERVIÇO DE SAÚDE DO CORPO DISCENTE): 

Rua Botucatu, 614-620 - Tel.: (11) 5576 4731 – Segunda à sexta-feira, das 7h00 às 16h00. E-mail: sscd@unifesp.br 

 *** LOCAL DE COLETA: 

Deverão ser coletados swabs dos casos suspeitos no seguinte local:  

• Laboratório de Virologia da Unifesp:  Rua Pedro de Toledo, 781 - Edifício de Pesquisa I - 15º andar - 

Laboratório de Virologia - 9h30 às 12h 

 

 REFERÊNCIAS: 

 1. Boletim Epidemiológico – COE COVID-19 – 13/03/2020. Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde 

 2. Comitê de Enfrentamento do COVID-19 do Hospital São Paulo-Unifesp 

 

 

 

 


