FLUXOGRAMA PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO POR NOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Abordagem inicial para casos suspeitos no HOSPITAL ALICE BATISTA
PACIENTES COM SINTOMAS DE SÍNDROME GRÍPAL AGUDA COM PRESENÇA DE SINTOMAS RESPIRATÓRIOS


ISOLAMENTO DO PACIENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM LOCAL SEPARADO, SENDO EM AMBIENTE MAIS AMPLO E AFASTADO



APÓS ATENDIMENTO MÉDICO, SE DESCARTADO QUADRO CLINICO GRAVE, NÃO HÁ NECESSIDADE DO PACIENTE PERMANECER NO
HOSPITAL. SENDO DIAGNOSTICADO COM SINDROME GRIPAL PROCEDER COM ISOLAMENTO RESIDENCIAL RECOMENDADO DE 14 DIAS;



PACIENTES SUSPEITOS COM COVID-19, COM SATURAÇÃO ABAIXO DE 95%, SUSPENDER NEBULIZAÇÃO. O MÉDICO LIGA PARA A
CENTRAL DE LEITOS PARA SOLICITAR TRANSFERÊNCIA.



A HIGIENE DE TODA A ENFERMARIA DEVE SER REDOBRADA, PARA ISSO NOSSO CORPO FUNCIONAL ESTA ORIENTADO A HIGIENIZAR
TODOS OS AMBIENTES COM ÁGUA, SABÃO E ÁGUA SANITÁRIA.



QUALQUER NOVA AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DEVE SER SEPARADA EM (COTAS) PARA PACIENTES SINTOMÁTICOS. A
COTA SERÁ DEFINIDA COM EQUIPE DA FARMÁCIA, EM REUNIÃO TÉCNICA COM COORDENADORES.



A SINDROME DE ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA DEVE REQUERER TRANSFERENCIA IMEDIATA POR REGULAÇÃO DE LEITOS



RECOMENDAMOS O FUNCIONAMENTO DO CME EM HORARIO ESTENDIDO, ATÉ AS 22HORAS. PARA QUE POSSAM ESTERELIZAR
MATERIAIS, RECOLHER E ENTREGAR AS EQUIPES RESPONSÁVEIS POR DIA, OS HORARIOS SERÃO REPASSADOS PELO COORDENADOR.

ATENÇÃO: A NOTIFICAÇÃO E COLETA DE AMOSTRAS
RESPIRATÓRIAS SERÃO FEITAS NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA

PLANTÃO CENTRAL COVID AMARAJI
Fone: (81)99818-8260
Dúvidas, contato e esclarecimentos. Só ligue se realmente necessitar!

PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
IMEDIATA 1- O que é o novo corona virus? Os coronavírus (CoV)
compõem uma grande família de vírus,conhecidos desde da década de
1960. Receberam esse nome devido às espículas na sua superfície que
lembram uma coroa (do inglês crown). O novo coronavírus trata-se de uma
nova variante denominada Covid-19. Outros variantes podem causar a
síndrome respiratória aguda grave (SRAS-Cov) e a síndrome respiratória do
Oriente Médio (MERS-Cov).
2- Qual o período de incubação e os sintomas de uma pessoa infectada
por esta nova variante do coronavírus? Presume-se que o tempo de
exposição ao vírus e o início dos sintomas seja de até duas semanas. Pode
variar desde casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas
superiores semelhante ao resfriado, até casos graves com pneumonia e
insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de
pouca idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar
manifestações mais graves.
3- Qual a orientação diante da detecção de um caso suspeito? Os casos
suspeitos devem ser mantidos em isolamento enquanto houver sinais e
sintomas clínicos. Paciente deve utilizar máscara cirúrgica a partir do
momento da suspeita e ser mantido preferencialmente em quarto privativo.
Profissionais da saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de
contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos
de proteção). Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização
de secreções respiratórias, como intubação, aspiração de vias aéreas ou
indução de escarro, deverá ser utilizada precaução por aerossóis, com uso
de máscara profissional PFF2 (N95).
4- Existe tratamento para o novo coronavírus? Não há um medicamento
específico. Indica-se repouso e ingestão de líquidos, além de medidas para
aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior
gravidade com pneumonia e insuficiência respiratória, suplemento de
oxigênio e mesmo ventilação mecânica podem ser necessários.
Não existe vacina até o presente momento.

5- Como reduzir o risco de infecção pelo
coronavírus?
- Evitar contato próximo com pessoas com
Infecções respiratórias agudas;
- Lavar frequentemente as mãos,
especialmente após contato direto com
pessoas doentes ou com o meio ambiente
e antes de se alimentar;
- Usar lenço descartável para higienenasal;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal,
como talheres, pratos, copos ou garrafas;
- Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir;
- Se você é profissional de saúde, utilize
medidas de precaução padrão, de contato
e de gotículas
(luvas, máscara cirúrgica, avental não
estéril e óculos de proteção).

- Evitar tocar nas mucosas dos
olhos;
- Higienizar as mãos após tossir ou
espirrar e manter os ambientes bem
ventilados;
- Evitar contato próximo com
animais selvagens e animais
doentes em fazendas ou criações.

