GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde
Escola Superior de Ciências da Saúde

ORIENTAÇÕES E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO E ATENDIMENTO PARA ESTUDANTES
EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE COM SÍNDROME GRIPAL

ASSUNTO: Fluxograma de testagem para SARS COV-2 dos estudantes em estágio curricular obrigatório
em regime de internato da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS).

DO OBJETIVO

Esta nota informativa tem como objetivo prestar esclarecimentos e orientações quanto ao
ﬂuxo da Testagem para COVID-19, sendo exclusivo para estudantes dos cursos de medicina e enfermagem
em Estágio Curricular Obrigatório (ECO) e segue as recomendações do Plano de Contingência da SES–DF e
Nota Informativa n.º 9/2020 - SES/SAA.

DO CONTEXTO

Considerando que a OMS a declarou em 30 de janeiro de 2020, a infecção pela SARS COV–2
uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em conforme estabelece o Regulamento
Sanitário Internacional (RSI 2005) e o Ministério da Saúde declarou em 20 de março de 2020, em todo o
território nacional, o estado de transmissão comunitária da doença;

Considerando que o Ministério da Educação, em caráter excepcional, pelas portarias 343 e
345, de 17 e 19 de março deste ano, autorizou que instituições de educação superior públicas e privadas
substituam disciplinas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação
em cursos que estão em andamento;

Considerando que a Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com o Governo do Distrito
Federal tem concentrado esforços para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Em 28 de fevereiro de
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2020, por meio do Decreto Nº 40.475, foi declarada situação de emergência no âmbito do Distrito
Federal, em razão da pandemia do novo coronavírus;

Considerando a criação do Comitê de Monitoramento à saúde dos servidores no
enfrentamento ao COVID-19 no âmbito da SES-DF, conforme Portaria Nº 332, de 20 de maio de 2020, com
o objetivo de normatizar, monitorar e direcionar a implementação de estratégias que visem a integração
de ações de prevenção, atenção e de vigilância à saúde dos servidores que laboram no enfrentamento da
Covid-19.

FLUXO PARA A TESTAGEM SARS COV–2 MANEJO DE ESTUDANTES NÃO DIFERE DO
RECOMENDADO AOS PROISSIONAIS DE SAÚDE E DEVE SER APLICADO A TODA SES-DF

O estudante que apresentar sintomas de síndrome gripal deverá:

- Adotar o isolamento domiciliar imediato a partir do primeiro dia do início dos sintomas;
- Informar ao docente responsável pelo rodízio do seu grupo de internato, que a partir do
início dos sintomas já inicia a contagem o período de oito (8) dias de afastamento das atividades A
partir do início dos sintomas, CID Z29;
- Preencher o link de investigação para notificação de caso para a escola (Anexo 1).

Considera-se SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo,
caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta
OU coriza OU dificuldade respiratória. Ressaltamos que o tempo de incubação é um fator crucial para a
eficácia da testagem, uma vez que pessoas infectadas, mas sem ainda manifestação de qualquer um dos
sintomas, são propensas a transitar, havendo o risco de transmissão do vírus neste período assintomático aos
contatos, sendo inclusive altamente provável que os indivíduos venham a manifestar sintomas, com a
progressão da doença.

Observa-se que não há consenso global sobre a melhor estratégia para aplicação de testes de
rastreamento populacional para a COVID-19, bem como medidas de testagem. Neste sentido torna-se
essencial definir população específica para testagem.
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Testes

Indicação

RT-PCR
(Antígeno)

Teste
rápido
(Anticorpo)

O MS recomenda que o teste seja
coletado entre o 3º e 7º dias de
sintomas, preferencialmente, quando
a carga viral é maior, podendo ser
coletado até o 10º dia
O MS recomenda que o teste seja
coletado a partir do 8º dia de
início dos sintomas e até 72h após o
desaparecimento dos sintomas

Material
Swab da
cavidade
nasal

Amostra
de sangue
capilar

Resultado
24 a 48h

10

a
20
minutos

Em atenção a recomendação do MS (Nota Técnica Nº11/2020 - DESF/SAPS/MS) os testes
estão sendo disponibilizados nos pontos das Redes de Atenção à Saúde, a saber: Hospitais, Serviços de
Urgência/Emergência e Unidades Básicas de Saúde. Esses serviços ﬁcam responsáveis pela realização do
teste, bem como pelas condutas a serem tomadas de acordo com o resultado do teste. O teste é feito com
indicação do médico da unidade cenário ou UBS próxima a residência do estudante, para os casos
sintomáticos, a partir da avaliação de um profissional de saúde. As Unidades de Saúde estão utilizando a
estratégia fast-track ou duplo fluxo, em que os pacientes com quadros respiratórios entram em fluxos
separados na unidade.

Caso ocorra piora, é necessário procurar novamente o serviço de saúde, o estudante que
apresentar ou evoluir com quadro clínico para SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG):
Síndrome Gripal que apresente: dispnéia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU
saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto, deve procurar
serviço de emergência do HRAN. Caso contrário, respeitar o isolamento em casa e, somente depois desse
período, voltar às atividades.

O docente responsável pelo rodízio e o coordenador de série irão estabelecer o programa de
reposição das atividades perdidas após os tramites administrativos junto à Secretaria de Curso e
Coordenação do Curso, conforme orientações da n.º 005/2019 - CoCG/ESCS/2019 do Colegiado de
Graduação da ESCS.
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ANEXO 1 (Link Sindrome Gripal)

Link de Notificação de Sindrome Gripal – ESCS
Informar de imediato qualquer ausência recorrente do discente ao coordenador de série e pelo link
https://docs.google.com/forms/d/1ARstw86En2Nja-8snnQTHilwYe9I8rvfO4wi2ujoIkA/prefill
Informar de imediato qualquer adoecimento de algum discente que tome ciência ao coordenador de série e pelo link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG59zuN6dBGDF3HixMsPl67j89JZcwSWw8fAlD7Cuzsbg6w/viewform?usp=sf_link conforme protocolo de manejo de casos
suspeitos.

Link para endereço das UBS da SES – DF:
https://kbn.saude.df.gov.br/app/kibana#/dashboard/09b27b30-babc-11e8-b3272b7b6508c338?embed=true&_g=h@44136fa&_a=h@a330e34
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FLUXOGRAMA

Estudante com Sindrome
Gripal

Informar ao docente
responsável preencher link
(Anexo 1)

UBS / Cenário

UBS - próxima a residência

Esses serviços são os
responsáveis pela
realização do teste, bem
como pelas condutas a
serem tomadas de acordo
com o resultado do teste

Esses serviços são
responsáveis pela
realização do teste, bem
como pelas condutas a
serem tomadas de acordo
com o resultado do teste

Enviar a secretaria de curso
o atestado médico dos dias
de afastamento

O coordenador da
série/eixo irá fazer a
programação de reposição
das atividades perdidas
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