
Início 

Realizar triagem da 
Enfermagem 

(aferir temperatura) 

Sintomas ou 
temperatura > 

37,8°C ou COVID+ 
 < 21 dias / 

resultado em 
andamento? 

Liberar acompanhamento 
(Poderá usar a máscara de 
pano, se tiver). Caso não a 

tenha, oferecer a de 
procedimento. 

Fim 

Orientar acompanhante a 
retornar para residência/ 

local de origem 

Resistindo à 
orientação? 

Acionar a Supervisão de 
Enfermagem da área 

Acompanhante 

Sim 

Não 

Paciente com 
sintomas? 

Oferecer máscara de 
procedimento e seguir fluxo 

habitual de atendimento 

Oferecer máscara de 
procedimento e orientar 
higienização das mãos e 

circulação restrita pelo hospital 

Paciente em 
tratamento de 
Radioterapia/ 

Quimioterapia? 

Ligar para o Enfermeiro 
de referência 

Direcionar para consulta/ 
tratamento 

Passar plantão no ramal 
2022 e direcionar para o 

Pronto Socorro 

Fim 

Paciente 

Sim 
Não 
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Não 

Sim 

Fim 

Fim 

Fim 

Sintomas 
leves 

Sintomas 
graves 

Temperatura 
>37,8°C  ou COVID+ 

 < 21 dias / 
resultado em 
andamento? 

Não 

Paciente em 
tratamento de 
Radioterapia / 
Quimioterapia 

Sim 

Ligar para o 
enfermeiro de 

referência 

Encaminhar para o 
Pronto Socorro 

Fim 

Sim 

Não 

COVID+ 
 < 21 dias / 

resultado em 
andamento? 

 

Sim 
Se sintomas leves 

Sim Não 

Paciente 
resistindo à 
orientação? 

Acionar a Supervisão 
de Enfermagem da 

área 

Sim 

Fim 

Não 

Apenas 
temperatura 

> 37,8º? 

Se sintomas graves 

Sim 

Sintomas: 
- Leves: Calafrio, dor no corpo 

generalizada, coriza e tosse 
crônicas (> 15 dias), um pico de 
febre (referida) 
 

- Graves e específicos para 
COVID: Falta de ar, histórico de 
febre maior 37.8°, dor ao 
respirar e sonolência associada à 
sintoma leve, dor de garganta, 
perda de olfato ou paladar  
 

 
 

Fim 

Orientar a retornar para 
residência/local de origem e 

manter isolamento social 
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Covid-19: Triagem Ambulatorial 

Orientações | Uso de Máscara 
• Profissionais: fornecer máscara para todos os médicos e profissionais administrativos que solicitem (se profissional 

administrativo estiver utilizando máscara de tecido, pode manter o uso), a equipe assistencial deve retirar a máscara em seu 
setor; 

• Pacientes com ou sem sintomas: fornecer máscara para todos, caso o paciente esteja com a máscara de tecido, realizar a 
troca pela máscara de procedimento. Caso paciente com sintomas seguir o fluxo já pré-estabelecido. 

• Acompanhantes sem sintomas: recomendado usar a sua própria máscara (tecido ou procedimento). Se não possuir máscara, 
oferecer a máscara de procedimento. Acompanhantes com sintomas, recomendado não acompanhar o paciente no hospital. 

• Pacientes ou acompanhantes com máscara com válvula exalatória: Substituir pela máscara de procedimento. 


