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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde
Coordenação de Atenção Secundária e Integração de Serviços
Nota Técnica N.º 10/2020 - SES/SAIS/COASIS

Brasília-DF, 27 de outubro de 2020.

ASSUNTO: CRITÉRIOS E FLUXOS DE ENCAMINHAMENTO PARA AMBULATÓRIOS
ESPECIALIZADOS DOS PACIENTES EGRESSOS DE INTERNAÇÃO POR COVID-19 NA SES-DF.

1. OBJETIVOS
1. Apresentar os critérios de encaminhamento aos Ambulatórios dos pacientes egressos de internação por
COVID-19 na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF);
2. Organizar o serviço de assistência especializada e multiprofissional aos pacientes que apresentaram
quadro pulmonar grave por COVID-19, com a finalidade de detectar aqueles com possíveis sequelas e
necessidade de acompanhamento;
3. Sugerir modelo de encaminhamento e informações mínimas necessárias para avaliação adequada pela
equipe de saúde assistente.

2. JUSTIFICATIVA
Os pulmões são os órgãos mais afetados pela COVID-19, segundo publicações de todo o mundo. Muitos
pacientes recebem alta ainda com alterações de imagem pulmonar. Há também relatos de acometimento da
função pulmonar após a resolução da infecção por SARS-CoV2. Cerca de três quartos de pacientes estudados
apresentaram alteração da função pulmonar após trinta dias da alta hospitalar. As alterações mais comuns foram
redução da capacidade de difusão de CO e redução da relação VEF1/CVF, mas distúrbio ventilatório restritivo
também foi relatado. Não há dados definitivos sobre a duração ou reversibilidade dessas sequelas, de forma que
esses pacientes merecem avaliação adequada quanto à presença de sequelas pulmonares e identificação precoce
dos pacientes que necessitarão de acompanhamento especializado e reabilitação.

3. CONTEÚDO
3.1. Pacientes com doença pulmonar grave por COVID-19
Os pacientes que apresentarem doença pulmonar grave durante a internação por COVID-19 em unidade da
SES-DF, segundo critérios descritos no item 3.3 deste documento, devem receber, no momento da alta
hospitalar, encaminhamento para ambulatório de Egressos de COVID-19 na sua respectiva regional ou regional
de referência, de acordo com o Quadro 1.
Os pacientes que receberem alta de internação no Hospital de Campanha da PMDF deverão receber
encaminhamento para a regional correspondente à área de abrangência do seu local de residência, também de
acordo com o Quadro 1.

3.2. Pacientes com doença pulmonar leve ou moderada por COVID-19
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Os pacientes internados por COVID-19 que apresentarem doença pulmonar que não atende aos critérios de
gravidade do item 3.3 devem ser direcionados para acompanhamento pela atenção primária. Caso esses
pacientes necessitem de avaliação especializada, deve-se seguir o fluxo habitual de encaminhamento para
ambulatório de Pneumologia Geral.

3.3. Critérios de elegibilidade para encaminhamento de pacientes com diagnóstico de doença pulmonar
por SARS-CoV2 (deverão ser preenchidos o critério A + critérios B e/ou C):
1. Diagnóstico de COVID-19 confirmado laboratorialmente; e
2. Apresenta acometimento pulmonar > 50% em tomografia de tórax; e/ou
3. Utilizou ventilação mecânica durante internação por COVID-19.

3.4. Conteúdo descritivo mínimo que deve constar no encaminhamento:
1. Atribuir CID 34.2 (Infecção por coronavírus de localização não especificada) ou B97.2 (Coronavírus,
como causa de doenças classificadas em outros capítulos)
2. Método laboratorial de diagnóstico da COVID-19 (RT-PCR e/ou sorologia), resultado e data de resultado;
3. Descrição do acometimento pulmonar segundo tomografia de tórax;
4. Necessidade de suporte ventilatório: especificar modalidade, duração e parâmetros;
5. Descrição sobre a evolução durante a internação e condições clínicas na alta;
6. Comorbidades, cirurgias prévias e medicamentos em uso.
No dia da consulta, paciente deve comparecer com o encaminhamento (constando as informações acima),
tomografia(s) de tórax e outros exames de imagem de tórax realizados, exames laboratoriais relevantes e, sempre
que possível, espirometria (recomenda-se solicitar espirometria no momento da alta com orientação para que
seja realizada após término do período de isolamento do paciente).

3.5. Composição da avaliação sugerida para os ambulatórios especializados, à critério do médico assistente,
após individualizar as necessidades dos pacientes assistidos:
1. Avaliação clínica;
2. Teste de função pulmonar;
3. Teste de caminhada de 6 minutos;
4. Tomografia(s) de tórax de controle;
5. Exames laboratoriais pertinentes;
6. Outros recursos e procedimentos diagnósticos pertinentes.

Quadro 1. Ambulatórios de referência da SES-DF para egressos de COVID-19 com quadro pulmonar
grave (critérios do item 3.3)
REGIÃO DE SAÚDE

REFERÊNCIA

Norte

HRS
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Sul

HRG

Central

HRAN

Centro-Sul

HRAN

Oeste

HRC

Leste

HRL

Sudoeste

HRT

IGESDF:
HBDF
HRSM

HBDF

UPAs
Hospital de Campanha da PMDF Direcionar para a regional de abrangência do local de residência do paciente.

3.6. Reabilitação pulmonar
O paciente avaliado pela pneumologia que apresentar alterações na função pulmonar ou alterações no teste de
caminhada, deverá ser encaminhado ao serviço de reabilitação pulmonar. A fisioterapia respiratória poderá
melhorar a função pulmonar, trazendo maior qualidade de vida e restaurando sua saúde respiratória.
Além da pneumonia pós-COVID, a reabilitação pulmonar deve ser incorporada como uma das intervenções para
o tratamento de indivíduos com doença pulmonar crônica. Portanto, os serviços de Reabilitação Pulmonar
permanecerão mesmo após a pandemia.

3.7 Observações
No momento da alta hospitalar, caso o paciente não se enquadre nos critérios estabelecidos nesta nota, deve ser
acompanhado pela Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência da sua residência. Se a referida UBS
identificar o agravamento do paciente, o mesmo deverá ser encaminhado ao Ambulatório de Pneumologia
Geral.
Os agendamentos serão realizados pela Gerência de Regulação (GER) de cada Regional. Pacientes referenciados
ao HBDF serão agendados na GRCA (antigo DDI) desse hospital. Todos os paciente elegíveis para o
ambulatório de egressos de COVID-19 deverão ser classificados como vermelho.
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Sugere-se que o agendamento seja realizado logo após à alta hospitalar e que a primeira consulta seja realizada,
preferencialmente, após 30 a 45 dias da alta.

4. VIGÊNCIA
Essa nota técnica terá validade pelo tempo que perdurar a pandemia por COVID-19, podendo ser reavaliada a
qualquer momento, considerando o caráter dinâmico das circunstâncias.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os pacientes avaliados nos ambulatórios de Pneumologia geral ou de Egressos de COVID-19 serão
encaminhados para ambulatórios de subespecialidades ou receberão alta, conforme o Pneumologista assistente
julgar necessário.
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