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1. CID – 10: B34.2, U04, U04.9, U07.1, U07.2 

2. Revisão das Alterações 

 

DATA 
Nº 

REVISÃO 
ALTERAÇÃO 

16/04/20 00 Protocolo original 

30/05/20 01 Inclusão dos seguintes tópicos: Critérios de Gravidade da COVID-19; 

Recomendações quantos a outras drogas para COVID 19; Corticosteróides; 

Ventilação Não Invasiva; Critérios de transferência de paciente para Hospital 

de Campanha; Foram realizadas atualizações: recomendações do uso de 

anticoagulantes; recomendações do uso de Hidroxicloroquina; Orientações 

para preenchimento do atestado de óbito; 

18/06/20 02 Atualizações: novas referências para uso de Hidroxicloroquina; Informe sobre 

Boletim Médico aos familiares; Anexo 6 – Recomendações de equipamentos 

de proteção individual no contexto da COVID-19 de acordo com tipo de 

ambiente, pessoa alvo e tipo de atividade; 

10/07/20 03 Atualizações: exame de RT PCR SARS-CoV-2; recomendação dos antibióticos 

(relacionada ao uso de ceftriaxone); recomendações quanto aos 

corticosteroides (incorporação dos dados preliminares do RECOVERY trial); 

Inclusão dose máxima de Heparina de baixo peso molecular e descrição do 

estudo ATTACC.; duração das precauções e isolamentos; inclusão do CID 10 

U04 e U04.9 

28/01/21 04 Inclusão de: definições de suspeita de Síndrome Gripal atualização no 

Fluxograma de atendimento, critérios de internação em enfermaria e tempo de 

isolamento/ afastamento para casos leves; tabela 1, inclusão de vômitos e 

diarréia como sinais de doença leve; critérios para protocolo sepse para COVID 

19; definição para suspeita de reinfecção. Retirada dos itens: Efeitos adversos 

associados a Hidroxicloroquina, Transferências de casos COVID-19 para 

hospitais de Campanha, Termo de Esclarecimento, ciência consentimento para 

terapia com Hidroxicloroquina /Cloroquina. POP – Aplicação do termo de uso 

compassionado (Cloroquina/hidroxicloroquina) 

22/03/21 05 Inclusão do anexo 3: Protocolo de Procalcitonina e do anexo 4: Ficha do 

Protocolo de Procalcitonina 

Inclusão do anexo 5: Fluxograma de oxigenioterapia segura  



2 
 

19/04/21 06 Corticoterapia: ajustes nas indicações e doses de dexametasona e 

metilprednisolona 

Anticoagulação: ajustes nas indicações e doses  

Revisão geral do protocolo 

 

(*) Colaboradores: 
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- Aline Carralas Queiroz de Leão - DDM 
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- Andre Cosme de Oliveira - DDM 
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- Erika Fontana – DDM 

- Gelvanna Barreto Reis - DDM 

- Jaques Sztajnbok - DDM 

- José Ângelo Lauletta Lindoso – DDADT 

- José Ernesto Vidal Bermúdez - DDM 

- Luciana Marques Sansão Borges - DDM 

- Luiz Carlos Pereira Júnior – DTD 

- Marcelo Mendonça - CCIH 

- Mário Peribanez Gonzalez - DDM 

- Nilton José Cavalcante - CCIH 

- Ralcyon Francis Azevedo Teixeira - DDM 

- Régia Damous Feijó - CCIH 

- Sayonara Scotá - CCIH 

- Tâmara Newman Souza Lobato - DDM 

- Tânia Cibele de Almeida Michailowsky - DDADT 

- Walter Moisés Tobias Braga – DDM 
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1. Definições de caso Suspeito de COVID-19: 
 

Definição de Síndrome Gripal (SG): 

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, 

tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

 

Observações: 

- Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, 

confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

- Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 

podem estar presentes. 

 

Definição Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que 

apresente: dispneia/ desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax ou saturação 

de Oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada dos lábios ou rosto.  
 

Observação: Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 
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2. Fluxograma Admissão Hospitalar  

 

A partir da classificação de risco dos casos de Síndrome Gripal, no térreo do pronto socorro, o 

profissional deverá seguir o fluxograma de manejo clínico abaixo:  

Fluxograma 1: Manejo Clínico no Atendimento de casos com Síndrome Gripal: 

 

 

Obs.1: Paciente em vigência de imunossupressão, o tempo de afastamento mínimo será de 20 dias 

independente da apresentação clinica de gravidade do quadro. 

Obs 2: A fim de assegurar que os pacientes admitidos tenham coleta do PCR para COVID-19, 

recomendamos a coleta do exame para todos pacientes internados (com exceção caso o paciente 

apresente exame de PCR comprovadamente positivo na admissão), incluindo aqueles transferidos 

ao IIER, cujo resultado de exame coletado no serviço de origem ainda esteja pendente. 
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3. Classificação de gravidade da COVID-19: 

 
Tabela 1. Classificação de gravidade COVID-19: 

Classificação Descrição 

Infecção assintomática 

ou pré-sintomática 

Teste positivo para SARS-Cov-2, sem apresentar sintomas. 

Doença Leve Presença de quaisquer sinais ou sintomas (ex. febre, coriza, 

tosse, fadiga, mialgia, anosmia, ageusia, náusea, vômito, 

diarreia, dor abdominal, cefaleia), mas não apresenta 

dispneia ou exame de imagem normal. 

Doença moderada Evidência de doença do trato respiratório inferior (por 

avaliação clínica ou exame de imagem),com SatO2> 93% 

em ar ambiente e Tomografia de Tórax com menos de 50% 

de infiltrado pulmonar. 

Doença Grave Presença de um dos seguintes fatores: 

- Frequência Respiratória > 30 ipm 

- Sat O2 ≤ 93% em ar ambiente 

- Relação PaO2/FiO2< 300; 

- Infiltrado pulmonar > 50% . 

Doença Crítica Presença de falência respiratória, choque séptico, e/ou 

disfunção de múltiplos órgãos. 

Sat O2: Saturação de Oxigênio, PaO2: pressão arterial de oxigênio; FiO2: fração inspirada de oxigênio. 

Fonte: Adaptada - Diretrizes para o tratamento farmacológico da COVID-19. 

 

 

4. Critérios de Internação Hospitalar:  
 

a. Indicação de Internação Hospitalar: 

 

i. Desconforto Respiratório objetivamente verificado:   

1. Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, batimento 

de asa nasal);   

2. Taquipneia (FR ≥24 ipm);   

3. Dessaturação (SpO2 ≤93% em ar ambiente – Não é recomendado 

realizar teste de esforço para medição da saturação de O2 na avaliação 

inicial do paciente);   

 



7 
 

ii. Considerar internação nos seguintes casos:  

 

1. - Acima de 60 anos; 

- Comorbidades; 

- Doença moderada (vide Tabela 1); 

 

2. Acima de 70 anos com apresentação atípica (quadro pode se iniciar com sintomas 

gastrointestinais antes dos respiratórios e TC de tórax alterada);   

 

3. Imunossuprimidos com doença moderada (vide tabela 1);   

4. – Abaixo 60 anos; 

- Obesidade (IMC >30 kg/m2); 

- Doença moderada (vide Tabela 1); 

 

 5. Alocação dos pacientes em coortes:  

Devido ao alto número de casos internados com suspeita de infecção peloSARS-CoV-2, o 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) adotou o isolamento tipo coorte quando 

necessário. Os pacientes serão categorizados como: SUSPEITA COVID + (alta probabilidade 

de COVID-19), casos COVID CONFIRMADOS, SUSPEITA COVID – (baixa probabilidade).  

a. Critério COVID CONFIRMADO: resultado confirmado por meio de RT PCR 

SARS-CoV-2 positivo.  

 

b. Critério SUSPEITA COVID + (2 ou mais critérios) – aguardando resultado de 

exame ou RT PCR negativo## 

-Contato com caso confirmado;  

- Sintomas respiratórios gerais (tosse, dor de garganta);  

- Dessaturação (Sat O2≤ 93% em ar ambiente) – necessidade de suporte 

adicional de O2 para manter Sat O2> 93%;  

- TC de tórax com achados compatíveis*; 

 

c. SUSPEITA COVID – (baixa probabilidade): Casos sem os critérios acima, 

aguardando RT PCR SARS-CoV-2. Neste caso, se RT PCR negativo, configura-se 

COVID descartado.  

 

d. COVID Descartado: COVID – (baixa probabilidade) e com exame RT PCR SARS-

CoV-2 negativo. 
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#OBS: Casos altamente sugestivos de COVID 19, porém, com primeiro RT PCR SARS-CoV-2 

negativo, coletar segunda amostra em tempo hábil (a partir do 3º dia do início dos sintomas) 

e de preferência amostras pareadas, swab naso-faríngeo e secreção traqueal.  

 
*Achados tomográficos compatíveis com COVID-19: 
1- Opacidades em vidro fosco; 
2- Consolidações parenquimatosas; 
3- Opacidades em vidro fosco com reticulado; 
4- Espessamento e/ou dilatação de paredes brônquica; 

 

6. Investigação clínica  

No primeiro atendimento a casos suspeitos de COVID19, sem critérios de SRAG, que se 

indiquem exames laboratoriais, sugerimos a coleta do KITCOVID 19 – 

MODERADO/INVESTIGAÇÃO: 

-Ordens Médicas ->Copiar Prescrição padrão -> Protocolos 

 CORONAVIRUS-COVID 19 – CASOS MODERADOS/INVESTIGAÇÃO: hemograma, PCR, ureia, 

creatinina, Na, K, ALT, AST, D-dímero 

Em todos os casos com indicação de internação hospitalar na admissão, deverá ser coletado o 

KIT CODIV-19 ADMISSÃO:  

- Ordens Médicas ->Copiar Prescrição padrão -> Protocolos 

¨CORONAVIRUS – COVID-19 ADMISSÃO: Teste rápido Influenza (se indicado), hemograma, 

PCR, ureia, creatinina, Na, K, ALT, AST, ferritina, DHL, D-dímero, Troponina, TP, TTPA, 

Fibrinogênio; Gasometria arterial (obrigatória para pacientes com Saturação <90% em ar 

ambiente); Eletrocardiograma; 

Pacientes classificados como CRÍTICOS ou com DOENÇA GRAVE (mantendo Sat<93% em uso 

de cateter de O2 5L/min) – deve-se atentar para abertura protocolo sepse, incluindo no 

pedido de admissão a coleta de Hemocultura aeróbia (2 amostras) e seguimento  do fluxo 

sepse. 

RT PCR SARS-CoV-2: A partir de 31/08 os exames de RT PCR SARS-Cov-2 são encaminhados 

diariamente para Laboratório Central do Hospital das Clinicas da FMUSP com resultado 

disponível no SIGH-HC. Para solicitação do exame basta utilizar o pedido eletrônico RT PCR 

COVID-19 (via S4sp). 

Exames pacientes estáveis enfermaria:  

1. Não há necessidade de coleta diária de exames.  

2. Discutir individualmente: hemograma, PCR, ureia, creatinina, Na, K, ALT, AST,  
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D-dímero, TP, TTPA, Fibrinogênio; 
3. Se sinais de piora clínica – Sat<93%; taquipneia (FR>30 ipm); relação PO2/FiO2 

<300 e/ou piora radiológica – solicitar exames da ROTINA UTI.  

 

7. Sugestão de Prescrição (individualizar caso a caso) 

7.1 Dieta: 

Dieta geral ou de acordo com as comorbidades. 

 

7.2 Hidratação 

Se necessário. Evitar balanço hídrico positivo. 

 

7.3 Antimicrobianos  

Desde o inicio da pandemia da COVID 19, a indicação de internação foca nos critérios de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave decorrente de Pneumonia viral. Neste momento, sabe-se 

que casos graves e/ou críticos (Classificação Tabela 1), apresentam uma difícil diferenciação 

entre infecção bacteriana sobreposta ao quadro viral ou fase inflamatória no curso da 

evolução clínica. Com isso, não há recomendação obrigatória de utilização de betalactâmico 

e macrolídeo em todos os casos internados.  

 

Caso indicado antimicrobianos, seguir protocolo de Pneumonia Comunitária para casos sem 

critérios de Infecção relacionada a assistência a saúde. 

* Avaliar a indicação de coleta de Procalcitonina, segundo protocolo iniciado a partir de 

04/02/2021.  

 

Macrolídeos – Azitromicina 500mg VO 1x/dia ou Claritromicina 500mg VO ou EV 12/12h 

 + 

Betalactâmico de escolha- se necessário:  

a) Primeira escolha Ceftriaxone 2g ev 1x/dia; 

b) Alternativa: Ceftriaxone 1g ev 12/12h* 

*Estudos de farmacocinética e farmacodinâmica constatam que por 

apresentar uma meia vida longa, o uso de Ceftriaxone 1x ao dia não 

apresenta inferioridade em relação ao uso fracionado. Em pacientes 

críticos, com clearance de creatinina aumentado, os estudos são 

controversos quanto à dose única ou dose fracionada 5,6. 

 

7.4 Oseltamivir 

- Não indicar para pacientes que fizeram uso prévio, reavaliar o real benefício após 72h do 

início dos sintomas e quadro clinico compatível com COVID-19.  
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Prescrição: Oseltamivir 75mg 12/12h por 5 dias;  

 

Ajuste para função renal:  

Clearance Creatinina  Oseltamivir 

>60 ml/min  75mg 12/12h  

60 – 30 ml/min  30 mg 12/12h  

<30 ml/min  30 mg a cada 24h  

Hemodiálise  30mg pós-sessão 

CAPD  30 mg  1x/semana 

 

7.5 Profilaxia de úlcera péptica:  

Omeprazol - 40 mg VO 1x/dia;  

 

7.6 Anticoagulação:  

A coagulopatia na COVID19 se manifesta com elevação de fibrinogênio e D-dímero com 

mínimas alterações em TP, TTPA e contagem de plaquetas. A elevação de IL-6 se correlaciona 

com a elevação do fibrinogênio.  A presença de coagulopatia parece se relacionar com maior 

gravidade como consequência da inflamação e não da replicação viral em si. Elevados níveis 

de D-dimero na admissão estão associados a uma maior mortalidade. Dessa forma, 

aconselha-se monitorização do incremento nos valores de D-dímero durante a internação. 6 

 

- A anticoagulação profilática deve ser considerada para todos os pacientes internados, a 

menos que haja contraindicação absoluta (história de AVC hemorrágico, hemorragia 

digestiva). 

- Recomenda-se estratificar o risco de trombose dos pacientes internados, de acordo com os 

critérios preditores, em baixo e alto risco (Escore de Padua – ver escala abaixo).   

- Os exames a serem coletados para monitoramento são: hemograma, TP, TTPA, fibrinogênio 

e D-dímero (sugere-se a cada 24-48h em UTI e a cada 48h em enfermaria – a depender da 

evolução do caso). 
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- Prescrição recomendada para anticoagulação profilática:  

 

a) Heparina de baixo peso molecular  

a. Prescrição de Enoxaparina = 40mg ou 1mg/kg/dia. 

b. Pacientes obesos recomenda-se realizar – 1mg/kg a cada 24h. 

Obs. 1. Evitar em paciente com doença renal (Clearance de Creatinina <30ml/min). 

  Obs.2. Considerar anticoagulação profilática por 7 dias após a alta, nos indivíduos 

com alto risco segundo Escore de Padua e/ou níveis de D-dimero acima de 1500ng/dL. 

Obs.3. Evitar exceder a dose de 60mg de 12/12h de enoxaparina, mesmo em 

indivíduos acima de 120 kg (considerar controle com anti-Xa se disponível).   

 

b) Heparina não fracionada 

a. Prescrever em paciente com Clearance <30 ml/min – 5000 UI – 12/12h; 

 

- Prescrição de anticoagulação terapêutica – indicada para: 

 

- Pacientes com D-dímero ≥ 3.000 ng/dl 

 

- D-dímero entre 1500-3000ng/dL com sobrecarga de VD, aumento de pressão de artéria 

pulmonar, piora súbita do padrão respiratório. 

 

Realizar:  

Enoxaparina 1mg/kg 12/12h ou heparina não fracionada em bomba de infusão com 

manutenção do RT/TTPa entre 1,5-2,3. 
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Observações: 

- Deve-se individualizar os casos, de acordo com evolução clínica do paciente e resultados de 

D-dimero.  

- Recomenda-se, quando possível, investigação de TEP em D-dimero >3000ng/dL com TC com 

protocolo especifico ou sinais indiretos como sobrecarga de VD e aumento de pressão de 

artéria pulmonar em ecocardiograma. 

- Pacientes com eventos tromboembólicos confirmados devem ser submetidos à 

anticoagulação terapêutica e introdução de anticoagulante oral assim que condições clínicas 

permitirem, conforme recomendação para evento confirmado.  

- Para realização de anticoagulação terapêutica ou profilática sempre assegurar valores de 

plaquetas > 20.000/mm³, TTPa e TP normais e níveis de fibrinogênio normais ou aumentados. 

- Todos os pacientes com eventos tromboembólicos confirmados que receberem alta com uso 

de anticoagulação oral deverão ser avaliados pela hematologia e farão o acompanhamento da 

anticoagulação no Ambulatório de Hematologia do hospital. O primeiro retorno pós-alta será 

feito no Hospital-Dia na quarta-feira seguinte à alta para coleta às 7h de TP/INR e consulta 

com Hematologista as 9h30 do mesmo dia. As consultas subsequentes serão realizadas no 

prédio dos ambulatórios. 

 

7.7  Analgesia e Antitérmico:  

a. Dipirona 1 g VO ou EV 6/6 horas ou paracetamol 750 mg VO 6/6 horas.  

Obs.: questionar sobre alergias  

 

Evitar o uso de anti-inflamatórios não esteróides (AINE). Não descontinuar o uso de AINE em 

pacientes que recebem cronicamente essa classe de medicamentos por outras condições, 

exceto se apresentam motivos para descontinuá-los (ex. dano renal, sangramento 

gastrointestinal). 

 

7.8 Terapia inalatória: não realizar. Se necessário, utilizar medicamentos em dispositivo spray 

com uso de espaçador para minimizar o risco de aerossolização – aerolin spray – 2 a 3 

aplicações 4/4 ou 6/6 h.  

 

7.9 Ajuste medicamentoso: 

Não há evidências científicas suficientes que respaldem a suspensão dos 

inibidores de enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor de 

angiotensina, estatinas, hormônio tireoidiano, como medida de redução de risco 

de evolução desfavorável. Portanto, esses medicamentos devem ser mantidos a 

fim de evitar os prejuízos relacionados à possível descompensação da doença de 

base. 

A manutenção de medicamentos imunossupressores em uso pelo paciente deve ser discutida 

de maneira individualizada.  
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7.10 Aminoquinolinas (Hidroxicloroquina/Cloroquina): 

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas não recomenda o uso de 

hidroxicloroquina/cloroquina como parte de sua rotina de tratamento, devido aos resultados 

de ensaios clínicos aleatorizados e controlados que não demonstraram eficácia. 

Adicionalmente, embora infrequentes essas medicações apresentam potencial risco de 

efeitos adversos graves. Os principais estudos que embasam esta posição são os resultados de 

dois ensaios clínicos aleatorizados: RECOVERY10, Solidarity11,  assim como os resultados de 

uma revisão sistemática e meta-análise recentemente atualizados12.  O conjunto destas 

evidências demonstrou que o uso de hidroxicloroquina/cloroquina não diminuiu a 

mortalidade nem outros desfechos clínicos de pacientes hospitalizados por COVID-19, quando 

comparada ao tratamento padrão. 

 

7.11 Ivermectina 

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas não recomenda o uso de ivermectina como parte de 

sua rotina de tratamento, devido à ausência de ensaios clínicos aleatorizados e controlados, 

robustos, que demonstrem sua eficácia. O principal estudo disponível é um preprint de uma 

revisão sistemática e meta-análise (Hill A on behalf of the International Ivermectin Project 

Team. Preliminary meta-analysis of randomized trials of ivermectin to treat SARS-CoV-2 

infection. Preprint. Research Square). Esta revisão sistemática e meta-análise identificou 

benefício clínico (redução do tempo de hospitalização e redução de mortalidade) no grupo 

que recebeu ivermectina, em comparação ao grupo controle. Contudo, importantes 

limitações foram consideradas pelos próprios autores: (i) a inclusão de diversos trabalhos 

ainda não publicados ou apenas disponibilizados como preprints; (ii) os estudos apresentaram 

importante variação nos padrões de manejo e cuidado; e (iii) as doses e duração do 

tratamento com ivermectina foram heterogêneos. Portanto, ensaios clínicos aleatorizados e 

adequadamente controlados, atualmente em execução, são necessários antes de considerar o 

uso de ivermectina na prática clínica diária.  

7.12  Outras medicações para tratamento da COVID-19: 

 

Atualmente não dispomos de ensaios clínicos aleatorizados e controlados, publicados, que 

sustentem o uso de outros medicamentos com potencial atividade antiviral (ex. nitazoxanida) 

ou importante atividade anti-inflamatória (ex. colchicina). Portanto, recomenda-se o uso 

dessas medicações apenas em protocolos de pesquisa clínica. 

Tocilizumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado com capacidade para se 

ligar ao receptor de IL-6, aprovado para tratamento de algumas doenças reumatológicas 

como artrite reumatóide. Postula-se que esse bloqueio possa modular a resposta inflamatória 

hiperativa de pacientes com pneumonia grave por COVID-19.  
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Desde inicio da pandemia, diversos ensaios clínicos estudaram o uso do Tocilizumabe no 

tratamento de pacientes graves e críticos. Até o momento, nenhum estudo evidenciou 

benefício em diminuição de mortalidade nos pacientes14, 15.  

O Estudo Coalizão Brasil, ensaio clinico randomizado e aberto, ocorreu em 9 centros, estudou 

uso de Tocilizumabe x tratamento “standard care group” e não evidenciou superioridade do 

tratamento com droga, em comparação ao tratamento padrão16. 

O estudo EMPACTA, ensaio clinico randomizado, duplo cego, comparou tratamento “standard 

care” com uma ou duas doses de tocilizumabe em pacientes não submetidos à ventilação 

invasiva. O desfecho primário, redução de ventilação mecânica, foi significativo, porém não 

houve comprovação quanto à diminuição de mortalidade17. 

Baseado nos trials acima, não há recomendação do uso de tocilizumabe para COVID 19 na 

prática clínica.  

 

7.13 Corticosteroide 

Como potente medicamento anti-inflamatório, baixas doses de corticosteróides 

têm o potencial de modular a resposta inflamatória hiperativa de pacientes com 

pneumonia grave por COVID-19 (Recovery). Assim, com base nas evidências 

científicas, disponíveis atualmente, cujo principal representante é o ensaio clínico 

randomizado RECOVERY, 

(https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2021436?articleTools=true), o 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas recomenda o uso de corticosteroides como 

parte de sua rotina de tratamento.  

Nesse sentido, novos estudos têm sido publicados desde então, alguns deles 

comparando o uso de dexametasona versus metilprednisolona e analisando os 

respectivos desfechos em pacientes críticos. Apesar de serem estudos com 

limitações metodológicas (retrospectivos ou com pequeno número de pacientes 

incluídos), nota-se que há uma tendência a melhores resultados, incluindo 

impacto em mortalidade, no grupo de pacientes que recebeu metilprednisolona 

em relação ao grupo que recebeu dexametasona. (Referências: Koet al, A 

Comparison of Methylprednisolone and Dexamethasone in Intensive Care 

Patients with COVID-19. Journal of Intensive Care Medicine. Ranjbar et al. 

Methylprednisolone or dexamethasone, which one is superior corticosteroid in 

the treatment of hospitalized COVID-19 patients: a triple-blinded randomized 

controlled trial. Ranjbar et al. BMC Infectious Diseases (2021) 21:337. 

https://doi.org/10.1186/s12879-021-06045-3). 

Assim, por ora, recomendamos o uso de dexametasona na dose de 6 mg/dia (VO 

ou EV) durante 10 dias, nos seguintes cenários:  

1. Pacientes com COVID-19 com necessidade de suporte adicional de O2;  
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2. Pacientes com COVID-19, sem aporte suplementar de O2, mas que, após 

avaliação individual, se considere haver benefício do uso de corticosteroides. Por 

exemplo, paciente hospitalizado com sete ou mais dias de sintomas sistêmicos 

persistentes e/ou intensos e marcadores laboratoriais de resposta inflamatória 

hiperativa e/ou coagulopatia. 

Recomendamos o uso de Metilprednisolona 1mg/kg/dia nos seguintes cenários: 

1. Pacientes com COVID-19 em ventilação mecânica invasiva ou deterioração 

clínica (com aumento do suporte adicional de O2 para máscara não reinalante). 

Outras estratégias de uso de corticosteróides devem ser discutidas caso a caso. 

Obs: não recomendamos a prescrição de corticoterapia aos pacientes com 

COVID-19, sem indicação de internação hospitalar, e cuja sintomatologia se 

iniciou há menos de sete dias. 

7.14 Manejo Ventilatório  

a) Suporte de Oxigênio: (Consultar anexo 5 – FLUXOGRAMA DE OXIGENIOTERAPIA SEGURA) 

 

- Se Sat O2 ≤ 93% em ar ambiente – ofertar cateter nasal de O2 – 3L/min;  

Se paciente manter FR ≤ 25 ipm e Sat O2 > 90% - encaminhar para Enfermaria.  

 

- Se > 25 ipm ou Sat O2 < 90% - considerar leito de UTI; 

Considerar nestes pacientes máscara com reservatório 10 L/min;  

 

b) Intubação Orotraqueal (IOT) 

Pacientes que com uso de máscara com reservatório a 10 L/min não consigam manter Sat O2 

≥ 94%, ou que apresentem > 30 ipm ou retenção de CO2 (PaCO2 > 50 mmHg e/ou pH < 7,25), 

deverão ser intubados e instituída a ventilação mecânica. 

 

Notificação do Time de Resposta Rápida para IOT (ramal 1327 – centro cirúrgico) sob 

responsabilidade da equipe anestesia.  

 

c)  Ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

O potencial de transmissão da COVID-19 dos pacientes aos profissionais de saúde tem sido 

motivo de preocupação, especialmente entre os pacientes com necessidade de uso de 

suporte ventilatório avançado, altos fluxos de O2 ou procedimentos geradores de aerossóis.  

Nesse sentido, considerando-se a redução do risco de aerossolização e dispersão de partículas 

virais no ambiente, há até o momento um conceito de que pacientes com quadro suspeito ou 
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confirmado de COVID-19 que evoluem com evidências de falência respiratória devem ser 

intubados e ventilados precocemente, sem serem submetidos a outras opções de terapia 

ventilatória menos invasiva, tal como pressão positiva contínua de vias aéreas (CPAP).  

No entanto, recomendações da OMS, bem como dados de estudos recentes, apontam para 

um possível benefício do uso de tais modalidades ventilatórias menos invasivas dentro de um 

contexto de uso adequado de EPI´s, em ambientes controlados e em serviços providos de 

máscaras faciais, as quais minimizam muito o risco de dispersão de partículas virais.  

Dessa forma, recomendamos que a VMNI deva ser evitada desde que aplicada em ambientes 

em condições adequadas de segurança, tal como leitos com pressão negativa. Em indivíduos 

cujo quadro clínico indique IOT imediata, não se deve postergar o procedimento.  

Caso as condições do ambiente sejam apropriadas, e o tipo de máscara utilizada para o 

procedimento seja adequado para minimizar o risco de geração de aerossóis, a utilização de 

VMNI poderá ser considerada, individualizando-se caso a caso.  

 

8. Proposta de critérios de desospitalização: 

 

Critério clínico 

 Manter-se afebril durante pelo menos 3 dias. 

 Melhora do padrão ventilatório: 

- paciente capaz de manter Sat O2 > 94% sem suporte adicional de O2; 

- melhora da dispneia aos esforços; 

- doença pulmonar crônica compensada. 

 

9. Altas dos pacientes SARS-CoV-2 suspeitos ou confirmados: 

As altas poderão ser reavaliadas em Hospital Dia (HD) e deverão seguir os 

seguintes passos:  

 

1- Uma cópia do resumo de alta com os contatos telefônicos do paciente deverá ser 

deixada em pasta específica (nominada "resumos de alta COVID") que está na sala 

dos médicos do PS ou posto de enfermagem das enfermarias.  As equipes deverão 

encaminhar diariamente estes resumos a equipe do Hospital Dia. 

2- A equipe do HD fará contato com o paciente 48 horas após a alta e avaliará caso a 

caso. 

3- Em casos estáveis, a equipe continuará monitorando até o paciente passar de 14 

dias após o início dos sintomas, com melhora progressiva. 

4- Em casos com piora (febre e/ou dispnéia) o paciente será orientado a retornar ao 

PS do IIER.  
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5- Em casos estáveis, mas sem melhora progressiva após a alta por mais de 14 dias 

após o início do quadro, a equipe do HD avaliará o paciente presencialmente.  

10.  Casos atendidos no PS com complicações ou suspeita de reinfecção  

- Definição caso suspeito de reinfecção pelo vírus SARS-CoV-2: indivíduo com dois 

resultados positivos de RT PCR em tempo real para o vírus SARS-CoV-2, com intervalo igual 

ou superior há 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da 

condição clinica observada nos dois episódios. 

Este indivíduo pode ter passado por um período assintomático e/ou com RT-PCR negativo 

entre as detecções, podendo ser sintomático ou não, na primeira e/ou na segunda detecção.  

Será considerada reinfecção quando o sequenciamento do genoma demonstrar diferenças 

que comprovem que o novo episódio pode ser atribuído a um variante viral diferente do 

episódio anterior.  Observação: caso não haja a disponibilidade das duas amostras biológicas, 

com a conservação adequada, a investigação laboratorial não poderá ser complementada, 

inviabilizando a análise do caso. 

- Será considerada recorrência (“recurrence”) quando o sequenciamento do genoma não 

demonstrar diferenças que comprovem que o novo episódio pode ser atribuído a um vírus 

diferente do episódio anterior.  

 -  Será considerada re-detecção (“long-term RNA positives”) quando a investigação 

epidemiológica e laboratorial do caso revelar que não ocorreu um período assintomático ou 

com RT-PCR negativo entre os episódios. 

Conduta frente a estes casos: As precauções, a duração do isolamento e o manejo clínico do 

indivíduo suspeito de reinfecção e de seus contatos devem ser iguais ao orientado para o 

primeiro episódio de COVID-19. 

 

11. Variantes de SARS-CoV-2 

Não há indicações de alteração da conduta clinica, até o momento. 

 

12. Informes de precaução domiciliar para os casos atendidos no IIER 

Todos os pacientes admitidos no IIER com suspeita de COVID-19, com condições clínicas de 
alta hospitalar, que sejam notificados como suspeitos, independentemente de haver 
confirmação da suspeita no primeiro atendimento, devem ser orientados a permanecerem 
em isolamento domiciliar e seguirem as seguintes recomendações, as quais devem ser 
entregues ao paciente antes da alta: 
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Aos pacientes 

 Permanecer em isolamento domiciliar voluntário (em casa) durante 10 dias (a partir da 
data do início dos seus sintomas ou durante o período que os sintomas persistirem, caso 
os mesmos ultrapassem o prazo de 10 dias); 

 Retornar imediatamente ao serviço de saúde em caso de sinais de piora (falta de ar, febre 
persistente) 

 Manter distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo; 

 Manter o ambiente da sua casa com ventilação natural; 

 Utilizar a máscara cirúrgica descartável durante este período, as quais devem ser trocadas 
quando estiverem úmidas, ou a cada 2 horas; 

 Não frequentar a escola, local de trabalho ou locais públicos e só sair de casa em situações 
de emergência durante o isolamento; 

 Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar; 

 Higienizar as mãos frequentemente com gel alcoólico ou com água e sabão; 

 Evitar tocar boca, olhos e nariz sem higienizar as mãos; 

 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. 

13. Precauções de isolamento 

Ver manual específico INTRANET – documento SCIH: Precauções e Isolamento Casos 

Suspeitos de Infecção por nCoV-2019 (versão 12/05/2020). 
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CHECK LIST DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO – CORONAVÍRUS  

Versão 03-04-2020  

PARAMENTAÇÃO – Realizar na Antecâmara  

01  Usar roupa privativa (se possível)  

02  Avaliar a necessidade de ir ao sanitário e beber água antes do atendimento  

03  Remover adornos e itens pessoais (celulares)  

04  Prender o cabelo; evitar barba  

05  Verificar se os EPI estão completos:  

 
Avental Limpo e com Manga Longa (uso de impermeável, se procedimentos)  

Luvas de procedimento   

Óculos de proteção (descartáveis ou reutilizáveis limpos e secos)  

OU  

Protetor facial (descartáveis ou reutilizáveis limpos e secos)  

Máscara Cirúrgica ou Máscara N95 (PFF2) 

Touca cirúrgica em situações que geram aerossóis  

06  Higienizar as mãos  

07  Colocar o avental  

08  Colocar a Máscara Cirúrgica – para atendimento de rotina ou  

Máscara N95 (realizar o teste de pressão positivo e negativo) – para procedimentos que 

produzam aerossóis   

09  Vestir a touca cirúrgica se indicado  

10  Colocar os óculos de proteção ou protetor facial  

11  Calçar as luvas de procedimento  

12  Avaliar se todo o EPI está colocado de forma correta   
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OBSERVAÇÃO: 

Paramentação em quartos SEM Antecâmara: a diferença é que a paramentação de todos os 

EPI deverá ocorrer antes do profissional entrar no quarto, em local padronizado pelo setor.  

 

DESPARAMENTAÇÃO 

DENTRO DO QUARTO – APÓS TÉRMINO DOS PROCEDIMENTOS  

01  Inspecionar o EPI  

02  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  

03  Higienizar as mãos   

04  Calçar NOVAS luvas de procedimento  

05  Realizar limpeza e desinfecção de maca, cadeira de 

rodas ou equipamentos (ex.: estetoscópio, raio-x), se 

for o caso 

06  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  

07  Higienizar as mãos  

08  Retirar os óculos de proteção ou protetor facial 

Observação:  

A) Óculos ou protetor facial descartáveis: desprezar em 

lixo infectante  

B) Óculos ou protetor facial reutilizável:  

Seguir o fluxo estabelecido pelo setor:  

• Cada profissional receberá seus óculos e será 

responsável pela desinfecção do mesmo: o desinfetante de 

escolha será o padronizado na instituição (frasco spray) com 

utilização de papel toalha descartável. Acondicionar em saco 

plástico com a ajuda de outro profissional.  
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Na ausência do mesmo, realizar limpeza com água e sabão, 

secar e, posteriormente, desinfecção com álcool 70% (fricção). 

Se não houver pia para a limpeza dentro do quarto, tire os 

óculos / protetor facial fora do quarto.                                                       

OU 

Acondicionar os óculos em saco plástico padronizado 

dentro do quarto: será encaminhado pelo setor à CME 

conforme rotina. Acondicionar em saco plástico com a 

ajuda de outro profissional.  

09  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  

10  Higienizar as mãos  

11  Retirar touca cirúrgica de trás para frente e descartá-la  

12  Retirar avental e descartá-lo  

13  Higienizar as mãos  

ANTECÂMARA   

01  Higienizar as mãos  

02  Retirar as máscaras cirúrgicas de trás para frente e descartá-las 

em lixo infectante  

*Máscara N95/PFF2: se a máscara estiver íntegra, limpa, seca 

e for retirada SEM contaminação, poderá ser reutilizada pelo 

mesmo profissional (conforme recomendação da ANVISA). 

Nesse caso, acondicionar a Máscara N95 em envelope 

ou saco de papel com os elásticos para fora. 

03  Higienizar as mãos  
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OBSERVAÇÃO:  

Desparamentação em quartos SEM Antecâmara: a diferença é que a máscara será removida 

apenas no corredor.  

 

 Exemplos de situações que mais frequentemente geram aerossóis: 

 Ressuscitação Cardiopulmonar  

 Ventilação mecânica não invasiva e invasiva, intubação e desintubação.  

 Aspiração e procedimentos de fisioterapia respiração  

 Uso de máscara laríngea  

 Endoscopias e broncoscopias  

 Inalações  

 Preparo do corpo de pacientes após óbito e necrópsia 

 

Paramentação para o transporte 

 Os profissionais que já estão paramentados, mas entraram em contato com o paciente, 

deverão IMEDIATAMENTE antes do transporte: 

1. RETIRAR luvas de procedimento; 

2. RETIRAR avental; 

3. Higienizar as mãos; 

4. Vestir NOVO avental e PERMANECER com a máscara cirúrgica e óculos de proteção ou 

protetor facial; 

5. Calçar NOVAS luvas de procedimento; 

6. Prosseguir para o transporte do paciente; 

Deve-se trocar o avental e as luvas para evitar a contaminação do ambiente e superfícies 
durante o transporte. 

Observações: 

 Limite o transporte ao estritamente necessário; 

 Notificar o setor que irá receber o paciente que o paciente está em precaução; 

 Durante o transporte o paciente deverá utilizar a máscara cirúrgica. 

 Todos os profissionais que participam do transporte do paciente devem utilizar 
paramentação completa; 

 Destacar um profissional apenas para tocas superfícies, como maçanetas, 
elevador etc., durante o transporte; 

 Caso ocorra quebra de barreira ou toque inadvertido com as luvas 
contaminadas em algum ambiente no momento do transporte (ex. corredores, 
elevadores) notificar a equipe de limpeza para higienização do ambiente. 
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14. Orientações para preenchimento do Atestado de Óbito 

A declaração de óbito (DO) deve ser emitida pelo médico assistente, em caso de morte 
ocorrida no hospital. Os novos códigos U07.1 (COVID-19, vírus identificado) e U07.2 (COVID-
19, vírus não identificado, clínico-epidemiológico), definidos pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), são os marcadores da pandemia no Brasil. Sendo assim, na mesma linha em 
que for alocado o B34.2 (Infecção pelo coronavírus de localização não especificada), deve 
constar, também, o código marcador U07.1 ou U07.2. 

Caso o código U04.9 (Síndrome respiratória aguda grave – SARS/SRAG) tenha sido 
utilizado como marcador para caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deverá ser 
substituído pelos códigos supracitados.  

 
Preenchimento do atestado de casos confirmados:  

- Preenchimento da Declaração de Óbito como BEM DEFINIDO  

- Sempre incluir as comorbidades na Parte II do Bloco V  

- Por ser caso confirmado, deve ser utilizado o CID 34.2 e alocar na mesma linha o 

código U07.1. 

 

Fonte: Orientação para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19, 11 de maio de 

2020. 

Preenchimento do atestado de casos suspeitos de COVID-19  

- DO – sequência de eventos que inicia com SUSPEITA DE COVID-19 ou constar apenas que o 

óbito ocorreu por SUSPEITA de COVID-19, alocar o código B34.2 (infecção por coronavirus de 

localização não especificada) + o marcador U07.2 (COVID-19, vírus não identificado ou 

critério clinico-epidemiológico) na mesma linha do atestado. 

- Se não houver: coletar SWAB nasal/orofaringe post-mortem (até 24 horas)  

- Se exame não realizado ou investigação de óbito inconclusiva: manter o B34.2 com o 

marcador U07.2; 
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- Sempre incluir as comorbidades na Parte II do Bloco V  

 
Fonte: Orientação para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19, 11 de maio de 

2020. 

Observação: Diante de um resultado PCR COVID-19 negativo, em virtude do contexto 

epidemiológico do país, deve-se proceder a discussão caso-a-caso. Nesta discussão, 

considerar a clínica e os resultados de exames de imagem, como a tomografia 

computadorizada, para possível confirmação de morte por COVID-19. Se após avaliação do 

caso como um todo, manter os marcadores B34.2 com o marcador U07.2.  

 

15. Boletim Médico – Informação aos familiares e acompanhantes – atualizado 

em 05/06/2020. 

 

Em vista da pandemia da COVID-19, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas está restringindo 

as visitas aos pacientes internados.  

 

Portanto, a partir de 23/04/2020 iniciamos um fluxo de divulgação dos boletins médicos dos 

pacientes internados através de telefonemas feitos pelos médicos aos familiares/ 

acompanhantes dos pacientes.  

As ligações serão realizadas diariamente no período de 14h-16h e direcionadas a um único 

familiar responsável por receber as informações. No caso de não disponibilidade deste 

familiar, outro familiar poderá ser contatado. A chamada aparecerá identificada como 

“número desconhecido” na tela do seu celular. Portanto, alertamos para que estejam atentos 

aos vossos celulares durante este período e para que não deixem de atender as chamadas de 

números desconhecidos que receberem durante este período.  

 

Excepcionalmente aos pacientes internados na UTI, iremos, às quartas-feiras, permitir a visita 

assistida de um único familiar. O mesmo poderá entrar na unidade, acompanhado por um 

profissional de saúde, e permanecer durante 5 minutos do lado externo ao leito do paciente.  
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Os familiares que entrarão não devem apresentar sintomas sugestivos de COVID-19 (Ex.: 

febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, diarreia, diminuição de olfato, dores musculares, 

dores de cabeça). 

 

Antes de subir deverão na recepção do Hospital: 

1- Higienizar as mãos; 

2- Usar e manter todo o tempo a máscara cirúrgica – cobrindo a boca e o nariz; 

3- Verificar a temperatura; 

 

Para visitar serão organizados em grupos de 10 pessoas, que deverão subir em grupos de 5 

pessoas por elevador, as quais subirão respeitando a ordem dos leitos em que os pacientes 

estão alocados na UTI do segundo andar, da seguinte maneira: 

- Das 14h-15h: familiares dos pacientes dos leitos 201 ao 210 

- Das 15h-16h: familiares dos pacientes dos leitos 211 ao 220 

- Das 16h-17h: familiares dos pacientes dos leitos 221 ao 230 

 

Ao sair do Hospital deverão realizar higiene das mãos. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Documento de contingenciamento das equipes cirúrgicas e anestésica do IIER 
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Anexo 2: Recomendações de Equipamentos de Proteção Individual no contexto do COVID-
19, de acordo com o tipo de ambiente, pessoa alvo e tipo de atividade 

 
                                                                                                                                         

Atualização: 13/05/2020 

Observações adicionais quanto ao uso de Máscaras Cirúrgicas  

Considerando informações novas disponibilizadas pela OMS (“Advice on the use of masks in 

the contexto of COVID-19” WHO - Interim Guidance 06/04/2020) e ANVISA (08 de maio de 

2020), vimos atualizar as recomendações de uso de equipamentos de proteção individual no 

contexto da COVID-19. 

As máscaras cirúrgicas estão elencadas como uma das medidas para limitar a disseminação 

de doenças respiratórias, incluindo COVID-19. Entretanto, o uso isolado de máscara não é 

suficiente para fornecer o grau de proteção adequado e, com ou sem máscaras, a maior 

adesão a higiene das mãos é fundamental. 

OMS recomenda o seguinte: 

- vestir a máscara cirúrgica cuidadosamente, cobrindo boca e nariz, ajustando-a ao rosto; 

- evitar tocar na máscara cirúrgica durante o uso; 

- remover a máscara cirúrgica usando a técnica apropriada (não tocar na frente e retirar de 

trás para frente); 

- após a remoção ou se ocorrer toque inadvertido na máscara cirúrgica durante o uso, 

higienize as mãos prontamente; 

- troque a máscara cirúrgica quando úmida por outra; 

- descarte a máscara cirúrgica de uso único após cada uso. 

São apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 as recomendações da OMS quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual em diferentes ambientes de atendimento ao paciente. 
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Observações: 

• O uso de máscara de tecido não é considerada apropriada para trabalhadores da saúde. 

• Pessoas em uso de roupa privativa deverão retirá-la ao sair do setor. 

• Os profissionais também deverão se atentar ao uso dos EPIs da RDC 32, conforme rotina usual e 

risco, como: sapatos de borracha, luvas de borracha, etc. 

 CCIH – IIER 



36 
 

Anexo 3: Protocolo de Procalcitonina 
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Anexo 4: Ficha do Protocolo de Procalcitonina 
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Anexo 5: Fluxograma de oxigenioterapia segura 
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