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ORIENTAÇÕES PARA O ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS COM SUSPEITA DE 
COVID 19 NO CÂMPUS BARRA DO GARÇAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 

 

 
FINALIDADE 

Orientar os servidores, alunos e profissionais terceirizados os procedimentos para atendimento de 
casos suspeitos, ou com sintomas respiratórios identificados nas dependências do IFMT-BAG e 

orientações gerais. 

Executantes: Profissionais de saúde, ou pessoa designada.  

 

 

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Caso suspeito: Pacientes com sintomas de síndrome gripal:  

febre >= 37,8º C aferida ou referida acompanhada de tosse OU dificuldade respiratória OU dor de 
garganta OU coriza. OU qualquer desses sintomas de síndrome gripal acompanhada de 
dispneia/desconforto respiratório OU pressão no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em 

ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. 

Paciente (servidor, aluno, terceirizado) apresentando: 

• Febre (>37,8ºC); 

• Tosse; 

• Dispneia (dificuldade respiratória); 

• Mialgia (dores musculares) e fadiga; 

• Sintomas respiratórios superiores (coriza, infecção no ouvido, dor de cabeça, sinusite); 

• Sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros); 

• Perda do olfato e/ou paladar. 

Procedimento: 

1. Encaminhar o paciente ao local previamente determinado no campus (ambulatório ou sala 
determinada para isso);  

2. Observar que o mesmo deve estar usando máscara, caso contrário, oferecer e orientar o uso 
correto e imediato; 

3. Proceder a verificação dos sinais vitais por pessoa habilitada para isso; 

4. Deixar a pessoa sintomática em sala separada até que o mesmo possa ser encaminhado à 

unidade de referência do município (UPA- Unidade de Pronto Atendimento); 



 

 

 

5. O deslocamento (para casa ou para uma unidade de saúde) ficará sob responsabilidade do 
próprio aluno, quando maior de idade, ou de um responsável legal, quando menor de idade. O 
responsável legal poderá também, indicar pessoa de confiança para conduzir o aluno menor, 
quando necessário.  

6. Se for servidor (se o mesmo tiver condições de ir dirigindo poderá fazê-lo, caso contrário, 

contatar alguém indicado pelo mesmo para transportá-lo); 

7. Após o atendimento na sala/ambulatório do campus, a sala e os materiais devem ser 
imediatamente higienizados (conforme pop de higienização, bem como o carro utilizado para o 
transporte).  

Orientações Gerais: 

• A sala deve ser preferencialmente, distante de outras salas, e próxima ou com banheiro para 
uso individual dos sintomáticos; a sala ou ambulatório devem ser ventilados e mantidos com a 
janela aberta, porta fechada e com ventilador / ar-condicionado desligados; deixar lenços de 
papel disponíveis, para higiene nasal, e álcool 70% ou pia com água e sabão para permitir 
higienização das mãos; dispor de lixeira específica para o descarte do lixo contaminado.  

• Orientar ao paciente sintomático a higienizar adequadamente as mãos pelo menos antes e após 
entrar na sala e que evite tocar os objetos do ambiente. 

• Explicar para a pessoa sintomática respiratória o porquê de ela estar sendo isolada dos demais.  

• Devem seguir as instruções de biossegurança: limpeza e desinfecção da sala antes e após o 
atendimento e dos instrumentais utilizados com álcool 70% ou hipoclorito de sódio 5%; uso de 
máscara n95 ou similar, avental, óculos ou face shield e luvas; retirar os EPIS dentro da técnica 
asséptica; desprezar os materiais descartáveis no lixo infectante; Evitar tocar olhos, nariz e boca; 
Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel 70%.  

REFERÊNCIAS: 

 

IN 5/2021 – RTR-GAB/RTR/IFMT. Instrução normativa nº5, Protocolo de Biossegurança para 

Retorno Gradual as Atividades Presenciais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – IFMT.  29 de setembro de 2021. 

 

Protocolo do manejo clínico do COVID-19 na Atenção Primária à Saúde. Disponível em: 
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/20200318- ProtocoloManejo-ver002.pdf 
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