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Visão geral 

 SARS-Cov 2 

 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 

 Primeiros casos no final de 2019 em Wuhan, China 

 Coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

 Betacoronavirus RNA 

● Receptor de ECA2 

● 2 tipos: L (70%) e S (30%) 

● Sem implicações clínicas conhecidas 



Transmissão 

 Alta transmissibilidade 

 Gotículas respiratórias 

 Contato direto com mucosa após contato com 
superfícies contaminadas 

 Gotículas não ficam suspensas no ar 

● Em investigação: podem ficar suspensas até 3h 

 RNA do vírus detectado nas fezes: fecal-oral? 

 Maior transmissão no período sintomático 

 Indivíduos assintomáticos podem transmitir 

 Até 14-20 dias do início dos sintomas 

 Transmissão 1 – 5%  
 



Fatores de risco –  

Doença grave 

 Idade ≥ 65 anos 

 Imunossupressões 

 Doença cardiovascular 

 Diabetes mellitus 

 Hipertensão 

 Doença pulmonar crônica 

 Hepatopatias crônicas 

 Neoplasias 

 IMC ≥ 40? 

 Sexo masculino? 

 Gestantes? 

 



Quadro clínico 

 Incubação: até 14 dias (maioria 4 – 5 dias) 

 Espectro 

 Leve (81%) 

 Severo (14%) – dispnéia, hipoxemia e/ou > 50% 
acometimento em imagem tórax 

 Crítico (5%) – insuficiência respiratória, choque e 
disfunção orgânica múltipla  

 Fatalidade (2,3%) 

 



Manifestações clínicas 

 Febre 83-99%  

 Anosmia ou disgeusia > 67% (surgem entre 3º e 5º dias de sintomas) 

 Fadiga 44-70% 

 Tosse seca 59-82% 

 Anorexia 40% 

 Mialgia 11-35%  

 Dispnéia 31-40% 

 Escarro 27% 

 Sintomas gastrointestinais 2% 

 Cefaléia, odinofagia e rinorréia 

 

 



Manifestações clínicas 

 

 

 

 
 Piora clínica no 7º dia dos sintomas 

 SDRA até 20% 

 Arritmia 17% 

 Infecção secundária 10% 

 Choque séptico e disfunção múltipla de órgãos 5% 

 Injúria cardíaca 7% 



Caso suspeito 

 DEFINIÇÃO 1: 

 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. 

 EM CRIANÇAS (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): considera-se 
também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico 
específico. 

 EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar 
também critérios específicos de agravamento como sincope, 
confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e 
inapetência. 

 DEFINIÇÃO 2: 

 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Síndrome 
Gripal que apresente: dispnéia/desconforto respiratório OU 
sensação de pressão persistente no tórax OU saturação de O2 
menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios 
ou rosto.  

 EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos 
de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e 
inapetência. 

 



Síndromes clínicas  

relacionadas COVID-19 

 Sintomas leves:  

 80% dos casos.  

 Caracterizados por febre (pode estar ausente), fadiga, 
tosse (seca ou produtiva), anorexia, mialgia, astenia, dor 
de garganta, congestão nasal ou cefaléia sem sinais de 
desidratação dispneia, sepse ou disfunção de órgãos. 
Possível diarréia, náusea e vômitos. Idosos e 
imunodeprimidos podem apresentar sintomas atípicos 
pois não apresentam sinais de desidratação, febre ou 
dificuldade para respirar. 

 

 Pneumonia sem complicações:  

 Infecção do trato respiratório inferior sem sinais de 
gravidade. Criança sem pneumonias grave tem tosse ou 
dificuldade de respirar + respiração rápida: < 2 meses:  

      ≥ 60 irpm; 2 a 11 meses: ≥ 50 irpm; 1 a 5 anos: ≥ 40 irpm 

 



 Doença grave:  

 Adolescente ou adulto com febre, sintomas respiratórios 
+ FR >23, dispnéia e/ou  saturação ≤93% em ar ambiente 

 Em crianças: Criança com tosse, dispnéia + cianose 
central ou SatO2<90% ou dispnéia grave (gemência e/ou 
tiragem intercostal) . Estes pacientes. 

 

 Necessitam de oxigenioterapia hospitalar e, 
frequentemente levando a descompensação da doença de 
base e/ou febre persistente, mas sem necessidade de 
cuidados intensivos.  

 

 Representam cerca de 15% dos pacientes sintomáticos. 

 

 *Atentar aos sinais de alerta em lactentes e crianças: 
dificuldades na amamentação ou ao beber líquidos, letargia 
ou redução no nível de consciência, ou convulsões. Atentar 
também para outros sinais de pneumonia como por 
exemplo a taquipnéia (<2 meses: ≥60ipm; 2-11 meses: 
≥50ipm; 1-5 anos: ≥40ipm). 

Síndromes clínicas  

relacionadas COVID-19 



 Doença crítica: são os pacientes com insuficiência 
respiratória grave por hipoxemia que necessitam de 
ventilação mecânica (SRAG, síndrome respiratória aguda 
grave) e/ou pacientes em choque séptico. Representam 
cerca de 5% dos casos sintomáticos. 

 Letalidade pode chegar a 50%. 

 

 Em adultos: 

 - SARA leve: PaO2 >200mmHg e ≤300mmHg 

 - SARA moderada: PaO2 >100mmHg e ≤200mmHg 

 - SARA grave: PaO2 ≤100mmHg 

 - Quando PaO2 não estiver disponível, SpO2/FiO2≤315 
sugere SARA 

Síndromes clínicas  

relacionadas COVID-19 



 Em crianças: 

 - VNI ou CPAP: PaO2 ≤300mmHg ou SpO2/FiO2≤264 

 - SARA leve: OI*≥4 e <8 ou OSI*≥5 e <7,5 

 - SARA moderada: OI≥8 e <16 ou OSI≥7,5 e <12,3 

 - SARA grave: OI≥16 ou OSI≥12,3 

 

 

 - *OI: Índice de Oxigenação e OSI: Índice de Oxigenação 
utilizando SatO2. Usar OI sempre que PaO2 estiver 
disponível. Se utilizar OSI, ajustar FiO2 para SatO2≤97% para 
calcular SpO2/FiO2. 

Síndromes clínicas  

relacionadas COVID-19 



Complicações de casos  

graves da COVID-19 

 Sepse: sinais de disfunção orgânica como alteração do 
estado mental, insuficiência respiratória e hipóxia, 
insuficiência renal, hipotensão arterial, evidencia 
laboratorial de coagulopatia, trombocitopenia, acidose, 
hiperlactatemia, hiperbilirrubinemia. 

 

 Choque séptico: hipotensão persistente independente da 
ressuscitação volêmica, necessitando de vasopressores para 
manutenção da PAM ≥ 65 mmHg e lactato sérico >2 mmol/L 

 



Estágios evolutivos  

da COVID-19 



Exames de imagem 

 Fase inicial (0 – 2 dias) 

 TC pode ser normal em 50% dos casos 

 Opacidades focais com atenuação em vidro fosco ou 
consolidações (17%), multifocais bilaterais (28%) e 
periféricas (22%) 

 Fase intermediária (3 – 5 dias) 

 TC normal em menos de 10% 

 Progressão das lesões 

 Consolidações (55%), bilateral (76%), periféricas (64%) e 
reticulares (9%) 

 Fase tardia (6 – 12 dias) 

 TC normal em menos de 5% 

 Consolidações (60%), bilateral (88%), periférica (72%) e 
reticulares (20%) 

 Diferentes graus de resolução da imagem 

 



Exames de imagem 

 



Exames de imagem 

 



Exames de imagem 

 Considerar diagnósticos diferenciais quando 

 Derrame pleural 

 Linfonodomegalia 

 Lesões escavadas 

 Padrão de pneumonia lobar 

 Padrão de nódulos centrolobulares (árvore em 
brotamento) 

 Lembrar de diagnósticos diferenciais com pneumonias 
atípicas 



Alterações laboratoriais 

esperadas 

 Linfopenia 

 Leucócitos normais 

 Discreta plaquetopenia 

  ou normal PCR (cuidado)  

 DHL e Ferritina 

 TGO/ TGP  

 D-dímero (elevação importante: risco de TEP – alta 
mortalidade) 

 TP alargado 

 Troponina elevada  

 



Achados laboratoriais de mau 

prognósticos 

 

  D-dímero >1,0 μg/mL (RR=18,42 / p=0.0033);  

 ↑transaminases, PCR, ferritina, ↑CPK, função renal alterada; 

 Gravidade: Troponina ultra-sensível (> 28 pg/mL); DHL 
(>245U/L); Ferritina (>300 μg/L) e linfopenia (<800 cél/mm3)  
 achados mais comuns em doença grave; 

 SDRA: Linfopenia, elevação de TGP , uréia, DHL, ferritina e D-
dímero está mais associado a chance de desenvolver SDRA; 

 Probabilidade de Óbito: ↑ da bilirrubina total, uréia, DHL e D-
dímero, foram elevados naqueles que não sobreviveram. 



Critérios de internação 

SEM síndrome respiratória aguda grave 
FR < 24 irpm e spO2 ≥ 93% aa 

Síndrome respiratória aguda grave 
FR ≥ 24 irpm e/ou spO2 < 93% aa 

Internação 
Notificar CCIH 
Coletar swabs para testes rápidos 
Oseltamivir (até exclusão de Influenza) 

Não internar 
Notificar 
Prescrever sintomáticos para casa 
Coletar swabs para testes rápidos 
Prescrever Oseltamivir (apenas para grupos 
de risco: GESTANTES e PUÉRPERAS) 
Isolamento domiciliar 
Considerar ATB 
Orientações para retorno se piora clínica 
Considerar internação se Rx ou Tc com > 50% 
acometido ou alteração de imagem em 
grupos de risco 



Tratamento domiciliar 

 Oseltamivir 75 mg 12/12h por 5 dias 

 Para o grupo de risco 

 Até resultado da pesquisa de Influenza 

 Se pesquisa Influenza negativo: suspender 

 Tratamento de pneumonia 

 1ª opção: Levofloxacino 750 mg 1x/dia por 5 dias 

 2ª opção: Amoxacilina 500 mg 8/8h por 7 dias 

 Não utilizar corticóides sistêmicos 

 Exceto se indicações especificas (DPOC ou asma) ou se 
uso prévio não suspender 

 Broncodilatadores 

 Utilizar dispositivos spray (Salbutamol 100 mcg 2 jatos 
4/4 horas S/N) 

 Preferencialmente com espaçador 

 

Idade < 5 ou >60 anos 
Doenças crônicas 
(exemplos: cardiopatias, 
DM, neoplasias, HAS, 
outras) 
Imunossupressão 
Paciente com tuberculose 
pulmonar  
Gestantes e puérperas 
Obesidade 



Se internação: onde? 

UTI ENFERMARIAS 
Pacientes com necessidade de 
suplementação de O2 ≥ 
4L/min 

Pacientes sem complicações 
clínicas 
 

Pacientes com necessidade de 
suporte ventilatório não 
invasivo 

CN O2 até 3L/min com FR ≤ 25 
irpm e spO2 ≥ 90% 

Pacientes com necessidade de 
suporte venitilatório invasivo 
 

Considerar caso a caso de 
pacientes com aporte maior de 
O2, em uso de VM ou DVA, 
caso não haja vaga na UTI 

Sepse ou choque séptico Pacientes de alta da UTI 

Disfunções orgânicas 

 Se houver necessidade de alocar pacientes em coorte, optar 
por alocar pacientes com testes positivos. 

 Evitar alocar paciente com teste positivo com paciente 
aguardando exame. 

 



Fluxo dos testes rápidos 

Sd. gripal 

Teste rápido de 
Influenza 

Positivo 

Tratar Influenza 

Não coletar 
teste rápido 

COVID19 

Negativo ou 
inválido 2 vezes 

Coletar teste 
rápido COVID19 



Síndrome Gripal 

Coleta COVID-19 
Coleta Influenza A e B (H1N1, 

H2N3) 

SWAB SWAB 

Realizar no próprio Hospital Paulista Encaminhar amostras para o 
Laboratório Fleury (seguir protocolo de 

coleta) 



 Resultado em 15 minutos (Não exceder 20 min – risco de 
alteração do exame) 

 Interpretação: 

 Sempre o ‘C’ tem que estar marcado, significa que o teste 
foi feito correto 

 Se o ‘C’ estiver sem marcação, o teste é inválido e deve ser 
repetido 

 Se apenas o ‘C’ estiver marcado, o teste é negativo 

 Se aparecer qualquer “risquinho” no ‘A’ ou ‘B’ ou ambos, 
mesmo que fraco, é considerado positivo 

 

 

 

 

 

 

 Registrar resultado (laudo) na ficha de atendimento ou no 
prontuário do paciente (conforme carimbo de 
realização/resultado testes rápidos). 

 

Como fazer o teste  

rápido de Influenza? 



Registro do Resultado e 

pesquisa de Influenza 

 O médico deve interpretar o teste rápido e preencher o 
resultado na ficha de atendimento ou em prontuário 
do paciente (conforme carimbo de realização/resultado 
testes rápidos). 



Sorologia  COVID-19  

 Anticorpos pelo método ELISA podem ser detectados 
com melhor sensibilidade após o 5º dia de sintomas 
(IgA e IgM), dependendo do método. Pode haver 
positividade cruzada com outros vírus ou vacinação 
para influenza 

 Anticorpos IgA: sensibilidade de 92,7% 
 Anticorpos IgM: sensibilidade de 85,4% 
 Anticorpos IgG: a partir de 10-18 dias de sintomas 

(positividade de 67-78%) 
 A sensibilidade dos testes rápidos de IgG e IgM 

possuem sensibilidade menor (20-87%). 



Correlação Carga Viral  

X Produção de Anticorpos 

 A carga viral, em média, pode ser detectada por PCR entre 
0-12 dias de sintomas. Casos de detecção prolongada têm 
sido observados em situações de maior gravidade. 

 Anticorpos podem ser detectados com melhor sensibilidade 
após o 7º dia de sintomas, dependendo do método.  



Como interpretar resultados de 

pesquisa para COVID-19 

RESULTADOS 

PCR IgM IgG 
CORRELAÇÃO CLÍNICA 

+ - - Possível “janela Imunológica” 

+ + - Possível estado inicial de infecção 

+ + + Fase ativa da infecção 

+ - + Estágio tardio ou recorrente da infecção 

- + - Possível estado inicial de infecção (o resultado do PCR pode ser falso negativo) 

- - + Infecção passada (o paciente se recuperou) 

- + + Possível fase de recuperação de uma infecção, ou de infecção (com PCR falso-
negativo) 

 



Como interpretar  

resultados de pesquisa para 

COVID-19 



Como interpretar  

resultados de pesquisa para 

COVID-19 



Precaução e isolamento 

 

 Após coletar pesquisa de COVID-19 o paciente deve ser 
mantido em precaução gotículas e contato (aerossóis e 
contato em procedimentos que gerem aerossóis). 

  

 Não retirar o paciente do isolamento caso de PCR negativo 
para COVID-19 sem discutir o caso com SCIH. 



Fases de evolução da  

doença, viremia , produção de 

anticorpos (RT-PCR, IgM e IgG) 



Manejo insuficiência  

respiratória aguda 



Manejo insuficiência  

respiratória aguda 



Suplementação  

de oxigênio 

 Utilizar cateter nasal até 6 L/min 

 Máscara com reservatório fluxo 7 – 10 L/min 

 Não utilizar macronebulização de O2 

 Evitar uso de máscara de venturi (considerar caso a caso) 

 Trial de VNI permitido  

 1 – 2h = não postergar IOT 

 Quarto sozinho 

 Apenas em ventilador com circuito duplo com filtro HEPA 
na saída exalatória. 



Intubação orotraqueal 

 Paramentação 

 Preparação 

 Monitorização, acesso venoso, equipamentos e 
acessórios (testar laringoscópio e tubo), separar drogas, 
coxim 

 Pre-oxigenação 3 – 5 min 

 Não ‘ambuzar’ 

 Se precisar de ‘ambu’, usar filtro HME entre o ‘ambu’ e a 
máscara 

 Utilizar máscara com reservatório para pré-oxigenação 

 Pré-tratamento 

 Diminui resposta fisiológica ao procedimento 
(broncoespasmo) 

 2 minutos antes 

 Lidocaína ou Fentanil 

 



Intubação orotraqueal 

 Paralisia com indução 

 Hipnótico + bloqueador neuromuscular nessa sequência 

 Etomidato, Ketamina, Propofol 

 Suxametônio, Rocurônio 

 Posicionamento e passagem 

 Utilizar pinça ou êmbolo de seringa para vedar tubo ao 
passar 

 10 segundos 

 Caso falha, realizar cricotireoidostomia 

 Pós intubação 

 Acoplar diretamente à VM 

 Não utilizar ‘ambu’ 

 Fixar 

 Auscultar, rx, capnografia (se disponível) 

 Comum dessaturação abaixo de 70% pós IOT 



Doses sequencia rápida  

de IOT 

 



Doses sedação de  

manutenção (70 kg) 

 Fentanil 5 amp (50 mL) em BIC puro 

 Dose: 0,7 – 7 mL/h  

 Dose: 0,5 – 5,0 mcg/kg/h 

 Propofol 5 amp (100 mL) em BIC puro 

 Dose: 3 – 21 mL/h  

 Dose: 0,3 – 3 mcg/Kg/h 

 Midazolam 2 amp (20 mL) + SF 0,9% 80 mL em BIC  

 Dose: 2 – 7 mL/h  

 Dose: 0,02 – 0,1 mg/Kg/h 

 Rocurônio 5 amp (25 ml) + SG 5% 225 ml em BIC 

 Dose: 21 – 42 ml/h 

 Dose: 0,3 – 0,6 mg/kg/h 

 



Manejo inicial do  

ventilador 

 Sedação profunda + analgesia 

 Propofol ou midazolam + fentanil 

 Bloqueador neuromuscular se assincronia com VM 

 Modo ventilatório assistido controlado a volume (VCV) 

 VC = 6 ml/kg peso ideal (tabela slide a seguir) 

 FR = 24 irpm 

 Rel ins/exp = 1:1,15 

 PEEP = 10 cmH₂O 

 FiO2 = 60% ou suficiente para sat ≥ 94% 



Manejo inicial do ventilador 

 Volume corrente 6 ml/kg pelo peso ideal 



Ajuste inicial de  

PEEP e FiO2 

 Ajustes devem ser realizados entre 30s e 1 min 

 Oxigenação alvo: coletar gasometria arterial após 30 min 

 Reavaliação 2/2 horas 

 Manter sempre VM protetora 

 FR até 35 irpm 

 Driving pressure (Pplatô – PEEP) ≤ 15 

 Pplatô < 30 cmH₂O 

 Tolerar hipercapnia, se pH ≥ 7,15 

 



Posição prona 

 SARA moderada ou grave com FiO2 ≥ 0.6 e/ou PaO2/FiO2 ≤ 
150 nas primeiras 48 horas do diagnostico à VM protetora 
otimizada 

 Equipe treinada 

 Contra-indicações absolutas: 

 Arritmias graves 

 Fratura facial ou pélvica complexa / Esternotomiarecente 
ou fratura de esterno 

 Aumento da pressão intracraniana 

 Contra-indicações relativas: 

 Traqueostomia recente (<24hrs) 

 Fístula broncopleural 

 Hemoptise/ hemorragia alveolar 

 Cirurgia oftalmológica/ aumento da pressão intra-ocular 

 Gestantes 

 Ferimentos de face 

 PIA > 20mmHg 
 



Desmame de VM  

(check list) 

 



Manejo choque 

 90% séptico 10% cardiogênico 

 Dosagem do lactato arterial e repetir em 6 horas 

 Manter PAM ≥ 65 mmHg 

 Ressuscitação volêmica  

 Ringer lactato ou SF 0,9% 30 ml/kg em 3 horas 

 Evitar hipervolemia 

 Se parâmetros respiratórios piorarem, cessar 
ressuscitação volêmica 

 Iniciar DVA (Noradrenalina) se PAM < 65 mmHg 

 Pode ser concomitante a ressuscitação volêmica 

 Associar Adrenalina se necessário 

 Manter Hb > 7,0 g/dL 

 Iniciar DVA (Dobutamina) se svO2 < 70% 

 



Doses drogas vasoativas  

(70 kg) 

 Noradrenalina 4 amp + SG 5% 234 ml em BIC 

 Dose: 1 – 130 ml/h  

 Dose: 0,01 – 2 mcg/kg/min 

 Iniciar 0,1 mcg/kg/min 

 Dividir a velocidade de infusão da bomba (ml/h) pelo 
peso do paciente para saber mcg/kg/min. Exemplo: 
bomba em 7 ml/h dividido pelo peso de 70 kg = 0,1 
mcg/kg/min 

 Dobutamina 4 amp (80 ml) + SG 5% 170 em BIC 

 Dose: 5 – 20 ml/h 

 Dose: 5 – 20 mcg/kg/min 

 Adrenalina 10 amp (10 ml) + SF 0,9% 90 ml em BIC 

 Dose: 5 – 21 ml/h 

 Dose: 0,1 – 0,5 mcg/kg/min  



Antimicrobianos e  

antivirais 

 Oseltamivir 75 mg 12/12h por 5 dias 

 Sem indicação de dobrar dose 

 Depuração de creatinina: 

 superior a 60 mL/min: sem ajuste de dose 

 De 30 a 60 mL/min: reduzir dose para 30 mg 1x/dia 

 De 10 e 30 mL/min: reduzir dose para 30 mg, dias 
alternados 

 Hemodiálise: pacientes submetidos à hemodiálise: 
dose inicial de 30 mg antes do início da diálise. Para 
manter a concentração plasmática em níveis 
terapêuticos, a dose de 30 mg deve ser administrada 
após cada sessão alternada de hemodiálise.  

 



Antimicrobianos e  

antivirais 

 Em casos GRAVES com pneumonia sobreposta 

 Se pneumonia sobreposta 

 CEFTRIAXONA 1,0g IV 12/12h + AZITROMICINA 500mg VO 

1x/dia por 7 dias  

 Piperacilina/Tazobactam 4,5g 8/8h (ajuste para ClCr) + 

Azitromicina 500 mg VO 7 dias 

 Em casos de: internação recente, uso de ATB < 3 meses, DRC 

dialíticos 

 

 Coletar Hemoculturas IMEDIATAMENTE ANTES da 
introdução do antimicrobiano. 

  Reavaliar indicação diariamente –> descalonar sempre que 
possível. 

 

 

 



Hidroxicloroquina/  

Cloroquina - indicações 

 Estudos recentes tem demonstrado que o uso de cloroquina 
não tem impacto na mortalidade e na taxa de intubação 
orotraqueal.  
 
 A Organização Mundial de Saúde recomendou a interrupção 
de todos os estudos em andamento devido à ineficácia da 
droga e aos efeitos adversos graves secundários ao seu uso. 
 
 As medicações a seguir não devem ser administradas fora 
de protocolos clínicos institucionais previamente aprovados: 

 Cloroquina e Hidroxicloroquina (+/- Azithromycin); 
 Antivirais -> Lopinavir/ritonavir; Remdesivir; 

Umifenovir; Favipiravir; 
 Immunomodulators -> Tocilizumab; Interferon-β-1ª; 

Plasmaterapia. 



Dexametasona –  

Estudo RECOVERY 

Estudo da Universidade de Oxford (RECOVERY: Randomised 

Evaluation of COVid-19 thERapY trial) em recente publicação 

demonstrou resultados de estudo randomizado com grupo 

controle que comparou dexametasona x grupo controle: 

 

1. redução de mortalidade (em 28 dias) de 1/3 (33,3%) nos 

pacientes com COVID-19 em ventilação mecânica (VM); 

 

2. redução de mortalidade (em 28 dias) de 1/5 (20%) nos 
pacientes necessitando de oxigênio e que não estão em VM; 

 

3. não houve diferença nos pacientes que não necessitam de 

oxigênio. 



Dexametasona –  

Indicações  

 Pacientes em ventilação mecânica; e 

 Pacientes que necessitem de oxigênio fora da UTI. 

 

 

 

 

o Dexametasona 6,0mg VO ou IV 1x/dia, 10 dias 
 



Higiene Oral (H2O2) 

 Traqueostomizados ou sob intubação orotraqueal: 

 Aplicar 15ml de peróxido de hidrogênio a 1%*, por 1 min. 
utilizando escova e sucção, 2x ao dia (manhã e noturno), 
previamente a higiene bucal com clorexidina (redução da 
carga viral); 

 Aguardar 30 min  higiene bucal com Clorexidina 0,12% 
4x/dia; 

 As escovas dentárias, quando usadas, devem ser trocadas 
diariamente.  

 

 Conscientes orientados e em ar ambiente: 

 Bochechar de 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% por 
um minuto, 1 vez ao dia; 

 Aguardar 30 minutos para utilização da Clorexidina 0,12%.  

 

 

 
*A Farmácia Hospitalar disponibiliza H2O2 a 3%, portanto 

recomendamos diluir 15 mL de H2O2 a 3% em 30 mL de água mineral 



Broncoespasmos 

 Não utilizar nebulizadores (inalação) 

 Utilizar dispositivos em spray 

 Salbutamol 100 mcg spray 2 doses de 4/4h S/N 

 De preferência com espaçador 

 Em caso de pacientes intubados utilizar dose dobrada em 
sistema fechado de ‘trach-care’ 

 

 Avaliar Sulfato de Magnésio precoce 

 1,0 – 2,0 g (2 – 4 ml de MgSO₄ 50%) + SF 250 ml em 20 
minutos 

 

 Considerar corticóide dose única em broncoespasmos 
refratários 

 

 

 



Profilaxia de TEV e CIVD 

 Considerar quimioprofilaxia para tromboembolismo venoso 
com heparina não fracionada para todos os pacientes 
internados 

 Estar atento às contraindicações. 

 

 Alterações de hemostasia em críticos 

 Para pacientes críticos preferir o uso da HEPARINA NÃO 
FRACIONADA 5000UI SC a cada 8 horas; 

 Pacientes com eventos tromboembólicos devem ser 
submetidos à anticoagulação terapêutica.   

 

    < 60 kg                            > 60kg 

Plaquetas > 70.000/mm3                  5000  UI 12/12 h            5000 UI 8/8 h                  

 



Profilaxia de TEV e CIVD 

Coagulopatias - tromboembolismo arterial e venoso são 
frequentemente encontrados em pacientes graves por  

COVID-19 ; 

 

 Pacientes hospitalizados com COVID-19 (adultos e 
adolescentes): 

 Profilaxia de tromboembolismo com heparina de baixo 
peso molecular (Enoxaparina); 

 Pacientes com contraindicação à enoxaparina -> 
profilaxia mecânica; 

 Monitorar eventos tromboembólicos, como AVC, TVP, TEP 
ou síndrome coronariana aguda.  

 



Demais intervenções 

 Não utilizar corticóide sistêmico 

 Exceto se indicações por DPOC, asma ou choque séptico 
refratário 

 Não há antivirais específicos até o momento 

 Uso conservador de fluidos 

 Profilaxia de úlcera gástrica de estresse 



Medidas de precaução  

TRIAGEM 

 TODOS os pacientes, internados ou não, devem ser  triados   
para sintomas respiratórios na admissão (primeira consulta) 
e DIARIAMENTE: 

 
• A investigação deve ser registrada formalmente em 

prontuário do paciente diariamente; 
 
• Garantir o isolamento rápido de pacientes com sintomas 

de infecção pelo SARS-CoV2 ou outra infecção respiratória 
(por exemplo: influenza ou vírus sincicial respiratório) . 

 
• Caso apresente sintomas gripais, comunicar 

imediatamente o SCIH. 
 
• Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene 

respiratória/etiqueta da tosse. 



Medidas de precaução  

TRIAGEM 

 TODOS os profissionais de saúde (enfermeiro, técnico de 
enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, 
médico, médico residente, interno, etc.) e demais 
colaboradores (auxiliar administrativo, controladores de 
fluxo, copeiros, etc.) devem informar imediatamente à 
chefia e à medicina do trabalho caso apresentem sinais e 
sintomas de síndrome gripal. 



 Enfermarias: 

 CONTATO e GOTÍCULAS 

 

 Isolamento por coorte da UTI e Enfermarias Fechadas para 
COVID-19 – adotar:  

  CONTATO e AEROSSOL 

Medidas de precaução 

 
 
 



Medidas de precaução 

 Máscara N95:  

 -Uso único em procedimentos (IOT/RCP); 

 armazenar em saco ou envelope de papel fechado  

 cuidado para não contaminar o interior da máscara 

 

 O profissional de saúde não deve usar a máscara cirúrgica 
sobreposta à N95 ou equivalente, pois além de não garantir 
proteção e filtração ou de contaminação, também pode levar 
ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito 
prejudicial num cenário de escassez; 

 

 

 Máscaras de tecido (pano) CONTROLE DE FONTE 

 Devem ser usadas para impedir que a pessoa que a está 
usando espalhe secreções respiratórias ao falar, espirrar 
ou tossir (controle da fonte), desde que estejam limpas e 
secas, porém NÃO SÃO Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI).. 



Medidas de precaução 

ATENÇÃO: 

 

 Com a publicação do decreto 64.959, no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo, que determinou a obrigatoriedade do 
uso de máscaras a partir de 07.05.2020, todos os 
colaboradores da Instituição passaram a utilizar máscaras 
descartáveis ou N95 como meio de CONTROLE DE FONTE. 
Desta forma ressaltamos que: 

1.  As máscaras utilizadas para CONTROLE DE FONTE não 
devem ser consideradas como EPI e NÃO devem ser 
utilizadas na assistência ao paciente, nem por pacientes 
suspeitos/ confirmados de COVID-19; 

2.   A indicação da máscara a ser utilizada deve seguir as 
recomendações a seguir. 

 



 Óculos: 

  -Uso individual - devem ser higienizados e armazenados; 

  -Devem ser higienizados após o uso e armazenados em 
saco plástico. 

 

 Protetor Facial (face shield):  

 quando indicado, deve ser retirado no CME antes do 
plantão 

 higienizar com álcool 70% ou Germi Rio após uso e 
encaminhado à CME, para higienização.  

 Consultar vídeo institucional para técnica de 
paramentação e desparamentação. 

Medidas de precaução 



ATENÇÃO: 

 

1. Os EPI devem ser imediatamente removidos após a saída 
do quarto, enfermaria, ou área de isolamento; 

 

2. Caso o profissional de saúde saia de um quarto, 
enfermaria ou área de isolamento para atendimento de 
outro paciente com suspeita ou confirmação de infecção 
pelo SARS-CoV-2, na mesma área/setor de isolamento, 
logo em seguida, não há necessidade de troca de gorro 
(quando necessário utilizar), óculos ou protetor facial e 
máscara  Neste caso, deve-se trocar somente avental e 
luvas e higienizar as mãos; 

 

 As máscaras para CONTROLE DE FONTE deverão ser 
removidas antes de se prestar a assistência ao paciente e 
nova máscara, adequada ao atendimento deverá ser 
usada (máscara descartável ou N95); 

Medidas de precaução 



3. O uso de máscara pelos profissionais do serviço, como 
controle de fonte, é uma das medidas de prevenção para 
limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o 
SARS-CoV-2. No entanto, este uso deve vir acompanhado 
de outras medidas igualmente relevantes, como a higiene 
das mãos, a distância de pelo menos 1 metro de outras 
pessoas e a não aglomeração em área coletivas, locais de 
descanso, refeição, locais de registro de frequência, etc.; 

 

4. Ressalta-se a necessidade do uso racional de EPI nos 
serviços de saúde, pois se trata de um recurso finito e 
imprescindível para oferecer segurança aos profissionais 
durante a assistência; 

 

5. Além de usar o EPI apropriado, todos os profissionais 
devem ser orientados sobre como usar, remover e 
descartar adequadamente os EPIs, bem como na prática 
correta de higiene das mãos nos momentos indicados; 

Medidas de precaução 



O EPI deve ser descartado em um recipiente de resíduo 
infectante, após o uso, e a higiene das mãos deve ser 
realizada antes de colocar e de retirar o EPI; 

 

Compete aos líderes e coordenadores garantir que as 
recomendações descritas neste documento sejam 
seguidas pelos colaboradores e demais profissionais de 
saúde (médicos, médicos residentes, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, copeiras, 
etc.). 

 

Medidas de precaução 

7. 

6. 



Recomendação de medidas a serem implementadas para a 
prevenção e o controle da disseminação do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) em serviços de saúde (Norma Técnica No 
04/2020) 

Medidas de precaução 



25/06/2020 



25/06/2020 



25/06/2020 



25/06/2020 



Paramentação/ 

Desparamentação 



Suspensão do  

Isolamento 

Pacientes SINTOMÁTICOS: 10  dias após o início dos sintomas 
+ pelo menos 03 dias sem sintomas (sem febre e sintomas 
respiratórios); 

 

Pacientes ASSINTOMÁTICOS: 10 dias após resultado de teste 
positivo. 

 

 O monitoramento (introdução e suspensão) de todos os 
casos de isolamento é de competência do SCIH; 

 

 Não retirar o paciente do isolamento caso de RT-PCR 
negativo para COVID-19 sem discutir o caso com SCIH. 

 



Critérios de alta 

 Melhora clínica 

 Afebril ≥ 72 h 

 spO2 ≥ 94% aa 

 FR ≤ 24 irpm 

 PCR em queda 

 Não considerar imagem isoladamente 

 



Isolamento pós-alta 

(quarentena domiciliar) 

 O isolamento deve ser mantido em casa se o paciente 
receber alta antes da descontinuação das precauções 
baseadas na transmissão.  

 

 Deve incluir considerações sobre a adequação da residência 
e a capacidade do paciente de seguir as recomendações de 
isolamento da residência. 

 

 Para definir a duração do isolamento na residência, adotar 
estratégia não baseada em teste, a partir de 14 dias do 
inicio dos sintomas, se resolução da febre por mais de 72 
horas sem antitérmicos e melhora dos sintomas 
respiratórios. 

 



Manejo COVID19 para  

alta hospitalar 

Caso COVID19 
 suspeito ou 
confirmado 
internado 

Encaminhar ao 
ambulatório  

Solicitar na internação: 
1) TC tórax 
2) BNP 
3) D-dímero 
4) Troponina 
5) Vitamina D 
6) HIV 

Critério de alta? 
 

1) Melhora clínica 
2) spO2 ≥ 94% aa 
3) PCR em queda 
4) Não considerar 

imagem 
isoladamente 

5) Afebril ≥ 72 h 



Parada cardiorrespiratória 

 Seguir guidelines ACLS 

 Não ‘ambuzar’ 

 Utilizar ventilador mecânico 

 Zerar a PEEP 

 FR 10 

 Fi 100% 

 



Tratamento de gestantes 

internadas com suspeita de 

COVID-19 



Atendimento de  

pacientes suspeitos ou confirmados 

de COVID-19 no Centro Cirúrgico 

 

PRESENÇA DE SINTOMAS 

RESPIRATÓRIOS INFECCIOSOS 

AGUDOS COM OU SEM FEBRE 

OU PACIENTE COVID-19 

CONFIRMADO 

CIRURGIA ELETIVA? 

NÃO 

SIM 

Não é necessário coletar 

Swab para COVID-19. Realizar 

procedimento cirúrgico eletivo ou 

de urgência. 

VER FLUXOGRAMA 
ESPECÍFICO 

SIM 

 Instituir precaução de contato e 
aerossóis durante o 
procedimento e até o resultado 
do exame. 

 Coletar swab para COVID  

 Considerar Oseltamivir e  
antibióticos para o foco 

pulmonar. 

o Manter Precaução Padrão para 
paciente assintomático que teve 
contato com caso CONFIRMADO 

o Não coletar swab para COVID-19 
o Se início de sintomas, instituir 

Precaução Específica e seguir fluxo 
para suspeita de COVID-19. 

NÃO 



Transporte do paciente  

suspeito ou confirmado de COVID-

19 (usar elevador identificado) 



Transporte do paciente  

suspeito ou confirmado de 

COVID-19 



 Coletar de SWAB Naso/Orofaríngeo para pesquisa de 
Influenza e COVID-19 (caso não tenham sido coletados). 

 

 Utilizar EPIs (Avental impermeável, luva descartável, óculos 
de proteção ou protetor facial (face shield), gorro, máscara 
N95). 

 

 Identificar o material coletado com nome legível do 
paciente. 

 

 Registrar o resultado (carimbo de realização/resultado testes 
rápidos). 

 

Cuidados com o Óbito 



 Uso de Equipamentos de Proteção Individual (máscara N95, 
PFF-2 ou equivalente para situações que produzam aerossol 
– extubação, coleta de amostras, etc.); 

 Remover tubos, drenos e cateteres. Descartá-los 
adequadamente; 

 Limpar as secreções nos orifícios nasais e orais com 
compressas; 

 Tamponar orifícios naturais e fazer curativos impermeáveis 
em soluções de continuidade; 

 Alocar o corpo em compartimento refrigerado; 

 

Orientações para o  

manejo dos corpos 



 Embalar o corpo em saco impermeável próprio; 

 Limpar o saco com álcool 70%, solução clorada 0,5% a 1%; 

 Identificar o saco com informação de risco biológico – 
COVID-19 (Risco 3); 

 Limpar posteriormente a maca da mesma forma que o 
saco;  

 Acomodar o corpo em urna lacrada (para casos positivos e 
suspeitos); 

 Limpar a urna com hipoclorito de sódio 0,5%; 

 Informar a funerária para que esta mantenha os mesmos 
cuidados com colaboradores;  

 Não é necessário veículo especial. 

 

Orientações para o  

manejo dos corpos 



Fluxo de óbitos 



Preenchimento óbitos 

 COVID19 confirmado  



Preenchimento óbitos 

 COVID19 suspeito  

 Insuficiência respiratória aguda sem diagnóstico 

 Caso suspeito COVID19 aguardando resultado 

 Se ainda não foi coletado swab, fazer mesmo post-
mortem em até 24 horas 
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As orientações contidas neste documento 

poderão ser atualizadas periodicamente. 

Propostas de alteração ou atualização 

deste manual deverão ser encaminhadas à 

Diretoria Médica e CCIH. 
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