Veja como proceder em caso de suspeita
de infecção pelo novo coronavírus
Atualizado em 20/03/2020

• Febre e/ou sintomas respiratórios .
(tosse, secreção/congestão nasal,
dor de garganta, mal estar, dor no corpo)

SÍNDROME GRIPAL LEVE*

Em caso de FALTA DE AR ou
DIFICULDADE RESPIRATÓRIA,
dirija-se imediatamente à
Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Febre, tosse e dor de garganta,
com início de sintomas nos últimos 7 dias,
SEM dificuldade respiratória.

O que fazer?
Permaneça em isolamento domiciliar por 14 dias. Veja aqui as orientações para o período de isolamento domiciliar.
Use máscara se precisar sair de casa para consulta. Reforce as medidas de higiene e etiqueta respiratória.
Não use Ibuprofeno, nem anti-inflamatórios em geral. Use paracetamol ou dipirona para controlar a febre.

Importante!
O exame para SARS-CoV-2 NÃO será realizado em casos de síndrome gripal,
conforme a Nota Técnica 05/2020 da SMS/BH.
O resultado do exame não altera o cuidado individual em casos de síndrome gripal.
QUANDO BUSCAR POR ATENDIMENTO MÉDICO?
Nesta época do ano, os serviços de saúde estão sobrecarregados. Evite a procura desnecessária.
Se você tem menos de 60 anos, não apresenta doenças crônicas (diabetes, hipertensão, cardiopatia, pneumopatia, HIV)
e não usa imunossupressor, observe em casa a sua evolução. Se iniciar com falta de ar, cansaço fácil, dor no peito,
dificuldade para ingerir líquidos por causa de náuseas/vômitos, procure o serviço médico.
Grávidas e crianças merecem atenção especial pelos riscos de complicações da Síndrome Gripal.
Se seu caso não é grave, busque primeiro a unidade básica de saúde (“posto de saúde”).
Como as UPAs estão cheias, é preciso priorizar os casos graves. Seu tempo de espera na UPA aumenta os riscos de
contração e disseminação do coronavírus e de outros vírus.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

*Síndrome Gripal pode ser COVID-19 ou outros vírus respiratórios.

Prefeitura de Belo Horizonte: 156
UPA Centro Sul: Rua Domingos Vieira, 488, bairro Santa Efigênia
CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância a Saúde de BH – Profissionais da Saúde): 31 98835-3120

