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INTRODUÇÃO 

O novo Coronavírus (SARS-Cov-2) produz a doença classificada como COVID-19. O vírus tem alta 
transmissibilidade e provoca uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves, cerca de 80%, a casos 
muito graves com insuficiência respiratória entre 5% e 10% dos casos. Sua letalidade varia, principalmente, 
conforme a faixa etária e condições clínicas associadas. Em média, o período de incubação é estimado em 5 a 6 
dias, podendo variar de 2 a 14 dias 

 

ELEGIBILIDADE 

1. Sintomas: O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais: Febre 
(>37,8ºC); Tosse geralmente seca; Dispneia; Mialgia e fadiga; Sintomas respiratórios superiores (rinorreia, 
anosmia, dor de garganta ou obstrução nasal); e sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros). São 
considerados casos suspeitos as seguintes situações:  

 Síndrome gripal: Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de 
tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, 
mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal 
(conforme definição anterior) e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade: Saturação de 
SpO2 < 95% em ar ambiente, piora nas condições clínicas de doença de base, Hipotensão (PA < 90 / 60 
mmHg),  

CLASSIFICAÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS 

SINAIS E SINTOMAS LEVES SINAIS E SINTOMAS MODERADOS SINAIS DE GRAVIDADE 

ANOSMIA 

AGEUZIA 

CORIZA 

DIARRÉIA 

DOR ABDOMINAL 

FEBRE 

MIALGIA 

TOSSE 

FADIGA 

CEFALÉIA 

TOSSE PERSISTENTE + FEBRE 
PERSISTENTE DIÁRIA OU TOSSE 
PERSISTENTE + PIORA 

PROGRESSIVA DE OUTRO 
SINTOMA RELACIONADO A 
COVID-19 

(ADINAMIA, PROSTRAÇÃO, 

HIPOREXIA, DIARREIA) OU 

PELO MENOS UM DOS 

SINTOMAS ACIMA + PRESENÇA 
DE FATOR DE RISCO 

SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

AGUDA GRAVE – 

SÍNDROME GRIPAL QUE 

APRESENTE: 

DISPNEIA/DESCONFORTO 

RESPIRATÓRIO OU PRESSÃO 

PERSISTENTE NO TÓRAX OU 

SATURAÇÃO DE O2 MENOR 

QUE 95% (LF: OMS e SBI usam 
<93%) EM AR AMBIENTE OU 
COLORAÇÃO AZULADA DE 
LÁBIOS OU ROSTO 

2. Diagnóstico laboratorial:  

 Detecção do SARS-CoV-2 por RT-PCR: Swab de naso e orofaringe:  preferencialmente coletado entre o 
terceiro e o sétimo dia de sintomas. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

Pacientes com outras doenças de acometimento do trato respiratório com ou sem testagem negativa para COVID-
19. 

 

MARCADORES 

Solicitar Detecção do SARS-CoV-2 por RT –PCR entre o 3º e o 7º dia dos sintomas, através da coleta de Swab de 
naso e orofaringe, para todos os casos de SRAG e para os casos de síndrome gripal em profissionais de saúde e 
pacientes de convênio e particular. 

 

METAS / INDICADORES DE QUALIDADE 

 Coletar Swab de naso e orofaringe para detecção do SARS-CoV-2 por RT- PCR após o terceiro dia do início 
dos sintomas e até o 7º dia dos sintomas para 100% dos pacientes com indicação; 

 Taxa de mortalidade: número óbitos por COVID-19/ número de pacientes com teste positivo para COVID-19. 

 Resultado do pacote COVID em 90 minutos após o recebimento da amostra no LAC para 100% dos 
pacientes. 

 

PLANO TERAPÊUTICO 

Casos leves devem ser manejados com medidas não-farmacológicas e isolamento domiciliar por 14 dias a contar 
da data de início dos sintomas. Orientar sinais de gravidade e retorno para reavaliação se dificuldade respiratória.  
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Esses pacientes apresentam sintomas sem sinais de disfunção orgânica. Não necessitam de suporte de oxigênio 
ou medicações endovenosas. 
 

Casos moderados:Esse grupo de pacientes inclui aqueles que necessitam de oxigenioterapia com cateter nasal 
até 5 litros por minuto, e/ou sinais de disfunção orgânica (taquipnéia, taquicardia, sintomas neurológicos, piora de 
perfusão, dentre outros), bem como descompensação de doenças de base ou necessidade de medicamentos 
endovenosos. Estes pacientes devem ser internados. 
 

Casos graves: Pacientes que evoluem com algum dos sinais e sintomas a seguir: incremento da necessidade de 
oxigênio acima de 3-5 litros por minuto, taquipnéia com freqüência respiratória acima de 24 incursões por minuto, 
taquicardia importante, insuficiência respiratória aguda com indicação de ventilação com pressão positiva invasiva 
ou não invasiva, piora de perfusão tecidual periférica, sinais de disfunção orgânica como oligúria ou piora de 
creatinina de base, urgência dialítica, além de outros a serem avaliados pelo médico assistente. Este grupo de 
pacientes deve ser submetido a solicitação de leito em Unidade de Terapia Intensiva - e sua transferência para 
tais leitos se dará conforme a disponibilidade do Sistema de Saúde, visto que vivemos uma pandemia. 
 

Prevenção da TEV para todos os pacientes; 

 

PROJETO TERAPÊUTICO 

 Medidas de isolamento e precaução; 

 Oferta de oxigênio adequada 

 Garantir ventilação protetora 

 Promover manutenção da capacidade funcional prévia 

 Proporcionar mobilização precoce de acordo com critérios clínicos e funcionais dos pacientes.  

 Monitorar função renal (para pacientes em uso de Oseltamivir) e função hepática, Cálcio e Magnésio (para 
pacientes em uso de Cloroquina/ Hidroxicloroquina); 

 Medidas para a prevenção da TEV. 

 

Critérios para internação: 

Desconforto respiratório: FR ≥ 24 rpm, SpO2 < 95% em ar ambiente, uso de musculatura acessória, batimento de 
asa de nariz. 

Febre persistente por mais de 3 dias e sintomas respiratório, associados a comorbidades. 

Sinais de sepse e disfunção orgânica. 

Pacientes com comorbidades e sintomas respiratórios e TC de tórax sugestiva de COVID-19 

Internação UTI Internação Enfermaria 

Sat O2 < 93% com oferta de 5l/min 

Relação pO2/ FiO2 < 200 

Tempo de enchimento capilar > 2 segundos 

Alteração do nível de consciência 

Hipotensão arterial: PA < 90/60 mmHg 

Oligúria 

Esforço ventilatório 

Sat O2 > 93% com cateter até 3L/min 

Estável hemodinamicamente 

 

 

Todos os pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devem ser internados. 

 

CONDUTA 

Tratamento domiciliar:  

Casos com sinais e sintomas leves:  

Medidas não-farmacológicas: repouso e hidratação. 

 Sintomáticos: Analgésicos e antitérmicos: paracetamol ou dipirona. 

 Isolamento domiciliar por até 14 dias a contar da data de início dos sintomas e melhora dos sintomas com 
ausência de febre há pelo menos 72 horas. 

 Preencher FORM – 1032 - Termo de Declaração de Isolamento Domiciliar - Coronavírus (COVID-19) 
(disponível Sistema INTERACT); 

 Entregar o formulário de orientação para o isolamento domiciliar. 
 

 

https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGR0ZRWGcveDc1WEpuNUo3THdzVGExcHBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==


 

Protocolo 

MANEJO CLÍNICO PARA TRATAMENTO DA COVID-19 

 

PROT – 0166  /  Rev. 04  /  Data: 26/08/2020  /  Página 3 de 18 

Tratamento Hospitalar: 
 

Casos com sinais de gravidade: 

Medidas de Precaução:  

Precaução de contato e gotícula. 

Seguir Protocolo PROT – 0165 - Medidas de Prevenção e Controle dos Casos Suspeitos ou Confirmados pelo 
novo Coronavírus - COVID-19, determinado pela CCIH. 
 

Exames complementares:  

Solicitar: 

1. Pacote COVID (ureia, creatinina, glicemia, bilirrubinas (total e frações), TGO, TGP, hemograma, 
coagulograma, LDH, PCR, sódio, potássio, Hemoculturas);  

2. Gasometria arterial completa; 

3. Swab de naso e oro faringe para Detecção do COVID-19 por RT- PCR e teste rápido para influenza para 
pacientes de convênio privado e particular; 

 Somente após terceiro dia do início dos sintomas    SUS: solicitar no pedido ROSA 

     Convênios Privados/ Sistema MV: Detecção do COVID-19 

4. CPK, Troponina, D- Dímero e Ferritina: indicação específica. Avaliar necessidade conforme evolução do caso. 

5. Teste rápido para HIV (para auxiliar no diagnostico diferencial com pneumocistose); 

6. TC de tórax: Se saturação menor que 94% e/ou desconforto respiratório; 

7. Eletrocardiograma  

As principais alterações nos exames complementares são: 

 Hemograma - pode cursar com linfopenia; 

 Proteína C-reativa  pode estar elevada; 

 A Tomografia Computadorizada de Tórax pode ser normal em uma fase inicial/precoce da doença. Com a 
evolução da doença, na fase aguda, os achados relacionados à COVID-19 são na maioria das vezes 
opacidades pulmonares arredondadas e difusas, predominantemente periféricas, com padrão em "vidro-
fosco". Podem ocorrer também, principalmente no curso da doença, consolidações pulmonares focais 
associadas. Esses achados, diante da suspeita clínica, são fortemente sugestivos de COVID-19. 

    
 

Diagnósticos diferenciais:  

Considerar outros diagnósticos 
quando a TC evidenciar: 

Diagnósticos diferenciais Considerar: 

 Derrame pleural volumoso 

 Linfonodomegalia 

 Padrão de pneumonia lobar 

 Padrão nodular centrolobular em 
“árvore em brotamento”. 

 Insuficiência cardíaca 

 Sarcoidose/ Paracoco 

 Pneumonia atípica por micoplasma 

 Carcinoma bronquíolo alveolar 

 Fibrose pulmonar 

 História clínica 

 Necessidade de cultura de 
secreção traqueal  

 Teste rápido para HIV 

 Exames complementares 
específicos. 

 

Terapia medicamentosa: 

  Azitromicina 500mg 1x ao dia, durante 5 dias (VO, se SNE, prescrever IV). 

 Ceftriaxona 2g 1x/dia. Usar por 7 dias. 

 Oseltamivir 75 mg/dia de 12 em 12 horas por 5 dias. 

(Suspender se teste positivo para COVID 19) 

https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGR2NmWnlZV2N0cUg0VFFxdGJTQjdMdXBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGR2NmWnlZV2N0cUg0VFFxdGJTQjdMdXBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
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Uso do Oseltamivir 

Condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal com recomendação para uso de 
Oseltamivir, Ministério da Saúde, 2019. 

 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram 
aborto ou perda fetal). 

 Adultos ≥ 60 anos. 

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de 
Reye).  

 Indivíduos que apresentem: Pneumopatias (incluindo asma). Pacientes com tuberculose de todas as formas 
(há evidências de maior complicação e possibilidade de reativação). Cardiovasculopatias (excluindo 
hipertensão arterial sistêmica). Nefropatia. Hepatopatias.  Doenças hematológicas (incluindo anemia 
falciforme). Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus).  Transtornos neurológicos e do 
desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção 
cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE 
ou doenças neuromusculares). Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20 mg/dia por mais 
de duas semanas, quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros. › Obesidade 
(especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos). 

Dose: Clearence de creatinina: - Entre 60- 90 ml/min: 75 mg 12 em 12 h, por 5 dias 

- Entre 30-60 ml/min: 30 mg 12 em 12 h, por 5 dias 

- Entre 10-30 ml/min: 30mg 1x/dia, por 5 dias  

- Pacientes em hemodiálise: 30 mg após cada sessão de hemodiálise. 
Serão apenas três doses (em vez de cinco) após cada sessão de hemodiálise, 
considerando-se que, num período de cinco dias, serão realizadas três 
sessões. 

Após avaliação médica caso seja evidenciado que paciente é suspeito para H1N1 ou COVID-19, a 
Vigilância Epidemiológica deverá ser acionada imediatamente para a devida notificação, pois trata-se de 
um processo obrigatório inclusive para a reposição deste medicamento ao Hospital. 
 

 Considerar uso de antibióticos de uso restrito:  

Se infecção hospitalar ou internação e/ou uso de antimicrobianos nos últimos 3 meses. Discutir os casos com 
infectologista 

 

 Hidroxicloroquina: 

O Ministério da Saúde propõe tratamento com estes medicamentos para casos leves, moderados e graves, porém 
a Sociedade Brasileira de Infectologia não endossa esta prática. 

Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde (MS), o uso deve ser individualizado para cada 
paciente e deve ser obtida a assinatura de termo de consentimento pelo paciente ou familiar. 

Dose: Hidroxicloroquina 400mg de 12 em 12 horas no D1 após, 400mg/dia por mais 4 dias 

Contraindicações absolutas: Gravidez, retinopatia/ maculopatia, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia grave. 

Riscos: retinopatia, hipoglicemia, anemia hemolítica, alteração da função hepática e alargamento do QT. 
 

Realizar ECG antes do uso e acompanhar intervalo QT diariamente. 

Dosar cálcio e magnésio a cada 48 hs, nos pacientes em uso da medicação. 

A dose acima descrita pode ser modificada em caso de paciente incluído em estudo científico. 

Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona. Há interação moderada da hidroxicloroquina com: digoxina 
(monitorar), ivabradina e propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 220 mg para 110 mg), edoxabana 
(reduzir dose de 60 mg para 30 mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina. 

Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, estreptomicina, gentamicina, 
heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos. 

 

Reações Adversas: 

Seguem abaixo possíveis reações adversas da hidroxicloroquina e caso seja identificado, é importante realizar a 
notificação de Farmacovigilância. 
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Sistemas Sinais e Sintomas 

Sangue e Sistema Linfático Anemia, Leucopenia  e Trombocitopenia 

Sistema Imunológico Urticária, Angioedema e Broncoespasmo 

Metabolismo e Nutrição Hipoglicemia e Anorexia 

Sistema Nervoso Alteração de humor, Cefaleia, Convulsão e Reação extrapiramidal 

Visão Visão borrada, Retinopatia e Maculopatia 

Audição Vertigem, Zumbido e Perda de Audição 

Sistema Cardíaco Cardiomiopatia, Toxicidade Cardíaca e Prolongamento do QT 

Sistema Gastrointestinal Dor abdominal, Náusea, Vômitos e Diarreia 

Sistema Hepático Alteração na função hepática 

Pele e tecido subcutâneo Erupção cutânea, Prurido, Alteração de pigmentação  e Alopecia 

Músculos Redução de Reflexos Tendinosos e Miopatia 

 

 

Medida do intervalo QT:  
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Droga Vasoativa 

Primeira escolha: 

Noradrenalina: 4 amp + SG 5% 250 ml – IV ACM em BI 

 

Dose:  n° de ampolas x ml/h x micrograma da droga na ampola = mcg/Kg/min 

            Peso x 60 x volume da diluição 

1 ampola de noradrenalina (4ml/4mg) = 4000 mcg 

Dose: 0,01 a 2,0 mcg/kg/min 

EM CASO DE CHOQUE REFRATÁRIO (noradrenalina >0.5mcg/kg/min) 

Considerar uso de vasopressina e hidrocortisona. 
 

Vasopressina 20Uml: 2 amp +SF 0,9% 100ml - IV em BI 

Dose fixa e inicial: 0.04UI/ml  (=6ml/h - também é dose teto) 
 

Hidrocortisona 50mg IV 6/6 horas 

 

Dexametasona:  

Conforme orientação da Sociedade brasileira de Infectologia baseado no estudo RECOVERY está indicada para 
pacientes em ventilação mecânica ou com necessidade de oxigênioterapia. 

Dose: 6 mg/dia por 10 dias VO ou IV. 
 

Oxigenioterapia:  

Meta: SpO2 entre 92 – 96%  

 SpO2 > 96% não suplementar oxigênio 

 SpO2 < 96% iniciar oxigênio por cateter até 6L/min 

 O uso de Ventilação Não Invasiva deve ser discutido com equipe multiprofissional, dado o risco de 
aerossolização. Caso se decida por sua realização, deverá ser feita em ambiente fechado onde todos 
profissionais deverão usar máscaras N95 e toda paramentação utilizada conforme indicação do 
isolamento. 
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 Indicação de IOT: avaliar conforme incremento da necessidade de O2 por cateter nasal acima de 6L/min 
para manter SpO2 >90% e/ou, frequência respiratória > 30 rpm.  Retenção de CO2 (PaCO2 > 50 mmHg ou 
pH <7,25 - sinais de fadiga). Esse grupo de pacientes tem reservas reduzidas de oxigênio, devem ter 
avaliação criteriosa para a realização de intubação orotraqueal com condições ótimas, evitando hipoxemia 
grave pré e pós procedimento. 

 

Ventilação Mecânica: 

Equipe para entubação: Médico + enfermeiro e/ou técnico de enfermagem e fisioterapeuta, de preferência uma 
equipe mínima para reduzir a exposição ocupacional. 

Todos devidamente paramentados com aventais, luvas, gorros, máscaras N95 e faceshield ou óculos de proteção. 
respeitar protocolo da CCIH. 
 

Materiais e Procedimento: 

 Coxins para adequado posicionamento (“sniffing position”); 

 Material de aspiração de vias aéreas - testar aspirador, sonda de aspiração, látex; 

 Máscara para préoxigenação com FiO2 100% - pode ser utilizada Máscara de Hudson ou máscara do amou 
conectada ao dispositivo amou; 

 Tubo orotraqueal previamente testado, com tubo sobressalente de prontidão. Pode ser utilizada guia de 
intubação orotraqueal, a critério médico; 

 Laringoscópio testado. Duas lâminas em sala, pelo menos. Modelo e numeração a critério médico; 

 Dispositivo para vedação do tubo - seleção e uso conforme decisão médica; 

 Seringa para insuflação do cuff do tubo orotraqueal; 

 Filtro HME ou HMEF virológico; 

 Dispositivo fechado de aspiracão – TrachCare; 

 Ambu - dispositivo deve ter máscara, bolsa, válvula, reservatório insuflado previamente; 

 Pinça Cirúrgica; 

 Clampe de cordão umbilical e/ou dispositivo que vede o tubo orotraqueal; 

 Estetoscópio. 
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 Ventilador mecânico pronto e testado; 

 Dar preferência a realização de todos procedimentos invasivos nesse mesmo momento: cateter venoso central, 
pressão arterial invasiva, passagem de sonda oroenteral e sonda vesical de demora. Conforme protocolos 
institucionais; 

 Sugere-se deixar noradrenalina pronta para início em caso de choque após a IOT. 

 

Montagem do sistema de ventilação: 

Deve ser realizada e testada antes da intubação orotraqueal iniciar, se possível em mesa de montagem 
adequada. 

 Fixar a régua o fluxômetro e reservatório; 

 Instalar o extensor de látex no fluxômetro; 

 Conectar a outra extremidad do extensor ao ambu - deve estar composto por máscara, bolsa, reservatório e 
válvula; 

 Conectar o extensor do filtro (“traqueinha”) ao Ambu; 

 Conectar o filtro HME a traqueinha; 

 Conectar o TrachCare (dispositivo de aspiração fechada) a outra extremidade do filtro HME; 

 Conectar o filtro HME a máscara para preoxigenação - o mesmo filtro será conectado ao tubo orotraqueal após 
locado o mesmo. 
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Sedação:  

Deve ser utilizada sequência rápida de sedação para a intubação orotraqueal, minimizando o risco de aerossóis.  

Pode ser utilizada pré-medicação e sedativo a critério médico, desde que respeitada a sequência hipnose e 
bloqueio neuromuscular. O paciente deve ser previamente preoxigenado com FiO2 100%, sem realizar ventilação 
com o amou e posicionado adequadamente antes do início do procedimento. 
 

Sequência rápida: 

MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO DOSE/ Kg 50 Kg 70  Kg 90 Kg 

1.Analgesia 

Fentanil 50 mcg/mL, 10 ml 3 mcg/Kg 3 mL 4 mL 5 mL 

2.Hipnose 

Ketamina ou 50 mg/Ml, 2 mL 1 mg/Kg 1 mL 1,5 mL 1,5 mL 

Midazolan 5mg/ml 0,3 mg/Kg 3 mL 4 mL 5 mL 

3.Bloqueio Neuromuscular 

Rocurônio 10 mg/mL, 5mL 1mg/Kg 5 mL 7 mL 9 mL 

Cisatracurio 2 mg/mL – 5mL 0,15 mg/Kg 3,5 mL 5 mL 6,5 mL 

Atracurio 10 mg/mL – 2,5 mL 0,5 mg/Kg 2,5 mL 3,5 mL 4,5 mL 
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Manutenção de sedação após a intubação orotraqueal (IOT): 

Deve ser iniciada imediatamente, visto que o paciente segue sob efeito do bloqueador neuromuscular utilizado na  

IOT. 

 
 

 

 

 

Uso de bloqueador neuromuscular durante a ventilação mecânica: 

Individualizar uso. Sugere-se dar preferência a bloqueio neuromuscular intermitente, visando melhores desfechos 
em desmame. 
 

Parâmetros ventilatórios iniciais: 

 Volume corrente: 6 ml/Kg de peso predito; 

 Pressão Platô < 30 cm/H2O; 

 Se possível, Driving pressure < 15 cm/H2O; 

 PEEP inicial 10 - deve ser titulada PEEP x Complacência pelas equipes médica e de fisioterapia. 
 

Se relação PaO2/ FiO2< 150 após a IOT: 

 Rever se paciente assíncrono - se necessário otimizar sedação e analgesia ou curarizar; 

 Se medidas otimizadas, considerar a possibilidade de posição prova ao paciente - se paciente no Pronto 
Socorro, discutir caso com equipe de Unidade de Terapia Intensiva para eventual remanejamento; 

Contraindicações para pronar: expertise da equipe, fratura de externo, traqueostomia recente, instabilidade 
hemodinâmica grave em pior 
 

Terapia Inalatória:  

Dar preferência para Salbutamol spray (100 mcg) até de 2 doses de 6 em 6 horas. 

 Vigiar risco de aerossol; 

 Usar dispositivo fechado no circuito de ventilação; 

 Salbutamol spray (100 mcg/jato) - pela dispersão no circuito, podem ser administrados até 10-14 jatos 2/2h 
(offlabel). 

 

Dieta Enteral 

Pacientes recebendo Terapia Nutricional Enteral é necessário realizar a pausa da dieta 1 hora antes e após a 
administração da hidroxicloroquina e cloroquina, e irrigar adequadamente a sonda antes e após a administração 
do medicamento. 
 

Critérios para alta: 

Paciente clinicamente estável após 10 dias do início dos sintomas com no mínimo 48 horas sem suporte de O2 e 
afebril pelo mesmo período. 
 

Atestado de óbito:  

1. Casos confirmados: 
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2. Casos suspeitos: 

 
 

3. Fluxo de Notificação à DEVISA dos Óbitos Suspeitos ou Confirmados de COVID-19 

Início

Assistente Social/
Enfermagem

Entregar junto com a DO, o 
FORM - 1045 - Resumo da 

Internação Hospitalar - Óbito 
Paciente Suspeito ou 

Confirmado de COVID-19 e 
solicitar ao médico que 

preencha os dois documentos.

Médico Assistente

Preencher a Declaração de 
Óbito (DO) E o FORM - 1045 - 

Resumo da Internação 
Hospitalar - Óbito Paciente 
Suspeito ou Confirmado de 
COVID-19 e encaminhar ao 

Serviço Social ou Enfermagem.

Serviço Social e Enfermagem

Verificar se o formulário FORM - 
1045 - Resumo da Internação 
Hospitalar - Óbito Paciente 
Suspeito ou Confirmado de 
COVID-19 foi preenchido e 
entregue junto com a DO.

Fim

Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica

Avaliar os óbitos e devolver ao 
S.S. as DOs, identificando os 

óbitos suspeitos ou confirmados 
de COVID-19 e as respectivas 
fichas de notificação de SRAG.

Serviço Social

Encaminhar à Secretária das 
Comissões todas as DO dos 

casos suspeitos ou confirmados 
de COVID-19 com as 
respectivas Fichas de 

Notificação de SRAG e o FORM 
- 1045 - Resumo da Internação 

Hospitalar - Óbito Paciente 
Suspeito ou Confirmado de 

COVID-19.

Secretaria das Comissões/CRO

Inserir nome do paciente na 
planilha de controle e acessar a 

ficha de regulação CROSS.

Secretaria das Comissões/CRO

Encaminhar toda a documentação dos 
pacientes (DO, FORM - 1045 - 

Resumo da Internação Hospitalar - 
Óbito Paciente Suspeito ou 

Confirmado de COVID-19 , Ficha de 
Regulação CROSS, Adendo de 
Internação/ 1º Evolução, Última 
Evolução e Ficha SRAG) nos 

seguintes e-mails:

SIM (Sistema de informações de 
mortalidade) e-mail: 
saúde.sim@campinas.sp.gov.br

VISA Noroeste: 
visanoroeste.ve@campinas.sp.gov.br 

SMS:
devisa.plantão@campinas.sp.gov.br 

SCIH:
 ccih@hmcp.puc-campinas.edu.br 

Núcleo de Vigilância Epidemiológica: 

vig-epi@hmcp.puc-campinas.edu.br 

Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica

Retirar todas as DO no S.S. na 
manhã do primeiro dia útil

CRO

Imprimir Adendo de internação/ 1ª 
evolução e última evolução do 

paciente no Sistema MV e 
entregar à Secretária da CRO

Observação: 
Enfermagem é 

responsável pelo 
processo fora do 

horário comercial.

Observação: 
A Enfermagem 
é responsável 
pelo processo 
fora do horário 

comercial.

Observação 1: 
A Enfermagem é 
responsável pelo 

processo fora do horário 
comercial.

Observação 2:
As DOs devem ter todos 
os campos preenchidos 

e com letra legível em 
todas as vias, inclusive 

as carbonadas e servirá 
como critério de rejeição 

da DO pela Secretária 
das Comissões/CRO.

Observação 1:                                
A secretária das Comissões 
deverá entrar no Sistema 
CROSS e imprimir a Ficha de 
Regulação CROSS para os 
pacientes do SUS.
Observação 2:                              
As DOs devem ter todos os 
campos preenchidos e com 
letra legível em todas as vias, 
inclusive as carbonadas e 
deverá ser critério de rejeição 
da DO pela Secretária das 
Comissões/CRO.

Observação 1:                      
Todo o processo deverá 
acontecer em até 48 após o 
horário do óbito; 
Observação 2:                      
Caso não seja possível o envio 
de algum documento no prazo 
previsto, a DO deverá ser 
enviada, informando o prazo 
previsto para o envio do 
documento faltante.
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Assistência de Enfermagem: 

 Orientar quanto a necessidade de isolamento e precauções específicas; 

 Atentar para alterações de frequência cardíaca, respiratória e saturação < 95%; 

 Monitorar função renal (para pacientes em uso de Oseltamivir) e função hepática, Cálcio e Magnésio (para 
pacientes em uso de Cloroquina/ Hidroxicloroquina); 

 Implementar medidas alternativas de comunicação familiar; 

 Solicitar acompanhamento psicológico; 

 O enfermeiro fará a admissão do paciente na unidade e descreverá o projeto terapêutico e o processo de 
enfermagem. 

Os diagnósticos específicos para esse paciente, bem como a prescrição estão descritos na tabela a seguir. O 
técnico de enfermagem será orientado quanto aos cuidados.  

 

Diagnósticos de Enfermagem Prescrições de Enfermagem 

Risco de Contaminação 

1. MANTER CUIDADOS COM PRECAUÇÃO DE CONTATO + GOTÍCULA: 
PARAMENTAÇÃO:  

 Higiene das mãos, máscara, óculos ou face shield, gorro, avental e luvas.                                     

 DESPARAMENTAÇÃO: Dentro do quarto - luvas, avental, higiene das mãos. 
Fora do quarto - higiene das mãos, gorro, óculos, máscara, higiene das 
mãos, higiene dos óculos ou face shield e higiene das mãos.  

 Uso de gorro e máscara n95 se procedimento gerador de aerossol. 

2. REALIZAR DESINFECÇÃO DO LEITO E SUPERFICIES: Realizar limpeza 
em camas, mesa de cabeceira, paines, bomba de infusão com wiper e 
labseptic ou álcool 70%. 

Risco de solidão 

1. REALIZAR MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE RISCO DE SOLIDÃO: 

 Encorajar comunicação familiar por diferentes meios de comunicação; 

 Solicitar avaliação do serviço social; identificar sistema de apoio familiar e 
rede social. 

Risco de Infecção 

1. VERIFICAR SSVV CONFORME SCORE DETECÇÃO DETERIORAÇÃO 
CLINICA: 

 Comunicar e anotar alterações conforme scores MEWS, BPEWS, MEOWS 
ou NEWS; 

 Atentar para Saturação < 95% e comunicar enfermeiro imediatamente;  
Atentar a Temperatura <36 ou >38 e comunicar enfermeiro. 

 

2. REALIZAR MEDIDAS PARA INFUSÃO DE AGENTE ANTIVIRAL - 
HIDROXICLOROQUINA/ CLOROQUINA:                                                                   

 Atentar para FC <50 ou >100 e comunicar enfermeiro (risco de alargamento 
QT);                                                       

 Atentar para glicemia capilar <70mg/dl e comunicar enfermeiro (risco de 
hipoglicemia). 

Padrão respiratório ineficaz 
1. VERIFICAR SSVV CONFORME SCORE DETECÇÃO DETERIORAÇÃO 
CLINICA: 

 Comunicar e anotar alterações conforme scores MEWS, BPEWS, MEOWS 
ou NEWS;                                                                                               

 Atentar para Saturação < 95% e comunicar enfermeiro imediatamente; 

 Atentar a Temperatura <36 ou >38 e comunicar enfermeiro. 

Termorregulação ineficaz 

Dor aguda 
1. OBSERVAR, ANOTAR E COMUNICAR QUEIXAS ALGICAS:                                                                         

 Aplicar escala de dor, conforme protocolo. 

Risco de TEV  

1. REALIZAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA RISCO DE TEV:   

 Avaliar risco para TEV a cada 24hs; 

 Estimular deambulação, se indicado; 

 Orientar uso de meia elástica, se indicado; 

 Realizar profilaxia medicamentosa, se prescrita, e atentar para risco de 
sangramento. 

 

 



 

Protocolo 

MANEJO CLÍNICO PARA TRATAMENTO DA COVID-19 

 

PROT – 0166  /  Rev. 04  /  Data: 26/08/2020  /  Página 13 de 18 

Assistência Farmacêutica 

A Farmácia Clínica iniciará o acompanhamento dos pacientes em uso de Hidroxicloroquina ou Cloroquina a partir 
da dispensação dos mesmos. 

A rotina seguida pela Farmácia clínica será a mesma já descrita no POP – 0371 – Reconciliação medicamentosa, 
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. O registro dessas informações constará em “Documentos do 
Prontuário”.  

Além da reconciliação medicamentosa, será realizada a análise da prescrição médica, dos resultados dos exames 
bioquímicos solicitados, considerando os itens que possam colaborar para a otimização da terapia 
medicamentosa, assim como a Profilaxia para Tromboembolismo Venoso, conforme protocolo institucional. 

O Paciente será acompanhado diariamente enquanto estiver em tratamento com a Hidroxicloroquina/Cloroquina, 
sendo alertado à Farmacovigilância qualquer evento adverso apresentado nesse período. 

 

Fisioterapia  

1. Realizar manejo da Oxigenoterapia 

Se os pacientes evoluírem com necessidade de oxigênio via cateter nasal maior que 5 litros/minuto para 
manter SpO2 > 93% e ou apresentarem FR > 28 incursões por minuto e retenção de CO2 (PaCO2 > 50 
mmHg ou PH < 7,2 deve ser discutida a indicação de intubação com equipe médica o mais rápido possível. 
 

2. Contra- indicações relativas: 

2.1 O cateter nasal de alto fluxo (CNAF) e a ventilação mecânica não invasiva (VNI) são contraindicados 
devido a disseminação por aerossol e contágio deste vírus de alta capacidade infectante e capacidade de 
permanência no ambiente de 2 até 48h (AMIB).  

2.2 Máscara de Venturi ou tipo tenda (AMIB) e nebulizadores e inaladores (Amirav) também não devem ser 
utilizados devido a aerossolização que pode advir destes tipos de recurso. 

2.3 O uso da VNI poderá ser rediscutido em situações extremas onde faltem recursos de ventilação invasiva e 
deverá ser feito em ramo duplo com uso de filtros HME e HEPA, e máscara sem escape, de preferência em 
sala com pressão negativa. 

 

Atentar para procedimentos que geram aerossóis.  

Procedimentos que geram aerossóis: 

 Intubação traqueal;  

 Extubação traqueal;  

 Ventilação não invasiva;  

 Ventilação manual antes da intubação (inclui manobras de RCP);  

 Aspiração de vias aéreas;  

 Coleta de amostra para pesquisa de vírus respiratório;  

 Coleta de escarro por indução de tosse;  

 Broncoscopia;  

 Traqueostomia e cricostomia;  

 Procedimentos odontológicos com uso de caneta de rotação;  

 Extubação de cadáver;  

 Procedimentos de necropsia;  

 Procedimentos cirúrgicos com potencial aerosolização de partículas virais: cirurgias cardíacas, torácicas, 
buco-maxilo-faciais, otorrinolaringológicas e cabeça e pescoço.  

 

3. Atentar para uso de filtros:  

 Trocador de calor e umidade (HME): entre o tubo oro traqueal e o circuito;  

 Barreira (HEPA): entre o circuito e a válvula expiratória;  

 HMEF (eficiência de filtração >99,99%): utilizado em substituição ao HME e HEPA. 

Na troca dos filtros e ou trachcare, o tot deverá ser clampeado e o VM colocado em stand by.   
 

4. Adequar estratégia ventilatória  

 A ventilação mecânica invasiva protetora poderá ser iniciada no modo volume ou pressão controlada (VCV ou 
PCV) com volume corrente igual a 6 ml/kg de peso predito e pressão de platô menor que 30 cmH2O.  

 Manter pressão de distensão alveolar (driving pressure) < 15 cmH2O.  

 Ajustar a menor peep suficiente para manter SpO2= 90- 95%, com FiO2 <60%, se for necessária     FiO2 
>60% usar tabela  peep/FiO2 ARDNET para peep baixa ( SARA leve). 

 Elevação da peep ( pressão expiratória positiva final) de forma a reduzir níveis de driving pressure e 
garantir oxigenação compatível com a vida. PaO2 >60 cmH2O com FiO2 < 60%.  

 

https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_eGF1RFFJamdiOE0zeVhLVXRMbWIzZ0thcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRWQ0a0dYR25TeklxZ0lFcGJweWM5WHBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_eGF1RFFJamdiOE0zeVhLVXRMbWIzZ0thcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRWQ0a0dYR25TeklxZ0lFcGJweWM5WHBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
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FiO2 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 

PEEP 5 5 8 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 18↔24 

 Se necessário, realizar manobra de titulação decremental da PEEP x Driving Pressure. Essa manobra é 
realizada colocando-se o paciente em modo Volume controlado, fluxo inspiratório quadrado com Pausa de 
0,2 segundos. Com isso será identificada a Pplato e será possível obter a Driving Pressure, subtraindo-se 
da PEEP. Sugere-se elevar a PEEP para 20cmH2O e ir baixando de 3 em 3 cmH2O, aguardando em 
média 1 minuto naquele valor de PEEP para considerar o valor da Pplato e obter a Driving Pressure. O 
valor de PEEP com a menor driving pressure será considerada a PEEP ideal. 

 Tolerar a hipercapnia permissiva (pH > 7,2).  

 Recrutamento alveolar em situação de hipoxemia refratária, não responsiva a outras intervenções, como 
forma de resgaste (ASSOBRAFIR).  

 A frequência respiratória deverá ser estabelecida entre 20 e 35 respirações por minuto para manter EtCO2 
entre 30 e 45 e/ou PaCO2 entre 35 e 50 mmHg (AMIB). 
 

5. Indicar Posição Prona em pacientes com ventilação espontânea: 

5.1 Pacientes que preencherem critérios de hipoxemia sem desconforto respiratório importante poderão ser 
orientados a seguir as mudanças de decúbito propostas abaixo, desde que sejam monitorados após 15 minutos 
na posição para prevenir piora do quadro. 

 30 min a 2 horas decúbito PRONA 

 30 min a 2 horas decúbito lateral D 

 Decúbito sentado Fowler 40-60% graus 

 30 min a 2 horas decúbito lateral E  

 30 min a 2 horas decúbito PRONA 

 Novo ciclo novamente 

 

5.2 Pacientes em ventilação Mecânica 

A posição prona está indicada para pacientes com relação PaO2/FiO2 < 150 mmHg, devendo ser realizada por 
equipe multiprofissional devidamente treinada e mantida por no mínimo 16 horas, caso o paciente apresente 
resposta satisfatória (aumento de 10 mmHg na PaO2 ou 20 mmHg na relação PaO2/FiO2). O posicionamento 
prono deverá ser repetido quando observada uma relação PaO2/FiO2 < 150 mmHg após 6 horas em posição 
supina. Serão considerados como critérios de interrupção do posicionamento prono, reduções de 20% na relação 
PaO2/FiO2, após duas tentativas consecutivas de pronação (ASSOBRAFIR). 

 

 

Check-list para o preparo para posição prona: 

 Proteger os olhos; 

 Realizar higiene de vias aéreas; 

 Assegurar posicionamento de tudo com dupla fixação; 

 Certificar posicionamento e fixação de catetes e dispositivos; 
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 Interromper dieta e se indicado, esvaziar o estômago; 

 Preparo de apoios de cabeça, tórax, pelve e outros; 

 Proteger proeminências ósseas com uso de películas protetoras. 
 

6. Desmame da Ventilação Mecânica: 

Iniciar após 24 hs de estabilidade ou melhora progressiva relação PaO2/FiO2, se FiO2 for mantida em 0,6, a PEEP 
poderá ser reduzida de 2 em 2 cmH2O a cada 8 horas. 

Os seguintes critérios devem ser observados para o paciente ser um candidato a realização de um TRE (teste de 
respiração espontânea):  

 Oxigenação e ventilação satisfatórias com FIO2<40% e PaO2>70-80mmHg com PEEP < 8cmH2O, pH > 
7,34; 

 Capacidade de disparar o ventilador em modo de ventilação com pressão de suporte sem BNM, e de 
preferência, sem sedação IV contínua 

 Estabilidade hemodinâmica; 

 Escore de coma de Glasgow > 8. 

 Uma vez preenchidos esses critérios, o TRE pode ser feito. Não é recomendável o uso de Tubo em T, 
devido à aerossolização gerada neste método. Deve-se usar o modo de Pressão de Suporte (PSV): PS 5-7 
cmH20 e PEEP ≤ 10cmH20 e FiO2 ≤ 40% durante 30 minutos;  

 

7. Extubação: 

Deixar preparado suporte de oxigênio e material re-IOT de fácil acesso; 
Administrar lidocaína (Lidocaína 2% sem vasoconstritor 40mg (2ml); 
Posicionar paciente em decúbito dorsal 45; 
Realizar aspiração traqueal por sistema fechado e aspiração de VAS; 
Orientar paciente a não tossir e respirar normalmente; 
Colocar ventilador mecânico em modo Espera; 
Desconectar ventilador e manter filtro adaptado no TOT; 
Desinsuflar o cuff e extubar o paciente. 
 

8. Transporte: 

Dar preferência ao transporte no mesmo ventilador do paciente, manter filtros HME proximal, e HEPA na saída do 
ramo expiratório. Para o de transporte se for ramo único, manter o HEO PA após o TOT. 
 

9. Principais Intervenções para um protocolo de Mobilização Precoce: 

 Cinesioterapia; 

 Treino de sedestação e controle de tronco; 

 Treino de mobilidade e transferência para poltrona; 

 Ortostatismo; 

 Treino Marcha; 

 Fortalecimento musculatura periférica; 

 Exercícios de ganho de capacidade funcional. 

 

MEDIDAS PROFILÁTICAS 

Protocolo de TEV para todos os pacientes internados:  

Enoxaparina 40 mg sc uma vez ao dia.  

HNF: 5000 UI sc de 8 em 8 horas. 

Atendar para plaquetas menor 100.000/ mm3, INR > 1,5 e insuficiência renal.  
 

Em pacientes com disfunção respiratória grave e com relação de troca comprometida (PO2/FiO2< 150) mesmo 
após otimização de ventilação mecânica e prona, considerar uso de enoxaparina em dose mais elevada (1mg/kg 
1x/dia). Em obesos, utilizar o peso estimado pela altura (peso considerado “IDEAL”). 

Para pacientes com clearance de creatinina < 10ml/min e dialíticos, ajustar HBPM para 50% da dose proposta, 
portanto em casos graves, 0,5 mg/kg/dia. 

Estudos comparando heparinas (HNF e HBPM) com novos anticoagulantes orais (DOACS) mostrou superioridade 
da Heparina de baixo peso molecular (HBPM) em relação a menor risco hemorrágico e melhores desfechos 
clínicos em pacientes gravemente acometidos pelo COVID-19, portanto, optado pela utilização desta droga neste 
protocolo.  
 

Em pacientes sem sangramento ativo e com acometimento pulmonar importante pela doença, obrigatório deixar 
Plaquetas acima de 20.000 e fibrinogênio > 200 g/dl. 
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Em pacientes com sangramento ativo e com acometimento pulmonar grave, manter alvo de plaquetas> 50.000, 
fibrinogênio> 200 g/dl e RNI< 1,5. 
 

Pode-se calcular o risco do paciente através da tabela: 

CATEGORIAS PARAMETROS 0 PONTOS 1 PONTO 2 PONTOS 

TEMPO DE PROTROMBINA RNI - PT </= 1,2 >1,2 >1,4 

CONTAGEM PLAQUETÁRIA PLAQUETAS (X109/L) >/ = 150 <150 < 100 

SOFA SOFA POR ITENS 0 1 >/ = 2 

TABELA 1. Maior ou igual a 4 pontos  Risco aumentado de desenvolver coagulopatia secundária à sepse. 
 

Caso valor de risco elevado (Escore>4 pontos) orientamos suporte intensivo, controle hemoterápico adequado, 
enoxaparina em dose profilática e reavaliações a cada 72 horas dos exames para melhor manejo e controle do 
paciente crítico.  

Pelo descontrole existente nesses pacientes entre sangramento e trombose, a dose terapêutica da Enoxaparina 
não foi descrita na literatura médica e foi apenas avaliada pela opinião de especialistas, portanto, não temos 
segurança em seu uso até o presente momento devendo não ser utilizada. Somente utilizar dose terapêutica de 
HBPM 1mg/kg 12/12 horas nos casos de pacientes que já necessitam de anticoagulacao por outros motivos 
(episódios trombóticos prévios, arritmias cardíacas, próteses cardíacas ou trombofilias). 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO  

 Aplicar o FORM – 1035 - Termo de Consentimento Informado para Uso de Hidroxicloroquina no Tratamento 
da COVID-19, quando indicado; 

 Aplicar o FORM – 1037 - Termo de Autorização de Boletim Médico por Telefone e de Responsabilidade, Sigilo 
e Confidencialidade, quando indicado;  

 

Medidas para educação do paciente: 

 Higienizar as mãos frequentemente com água e sabão ou com um desinfetante para as mãos à base de álcool 
70% e evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não lavadas; 

 Evitar contato próximo com as pessoas (ou seja, manter uma distância de pelo menos 1 metro e meio); 

 Praticar etiqueta respiratória (ou seja, cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar com lenços 
descartáveis, desprezando-os imediatamente após o uso em uma lixeira fechada e higienizar as mãos em 
seguida); 

 Procurar atendimento médico precocemente se dificuldade em respirar; 

 Evitar o consumo de produtos animais crus ou malcozidos; 

 Os indivíduos com febre e/ou sintomas respiratórios deverão ser aconselhados a usarem a máscara. 

 

ORIENTAÇÕES PARA ALTA 

Entrega do formulário de orientação para o isolamento domiciliar quando indicado. 

 

Algoritmo 

 

https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRVEvU0lBSWJOZGhIeWNGNzZ0TWdqdHBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRVEvU0lBSWJOZGhIeWNGNzZ0TWdqdHBOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRXA1RlhnMjhoTncxbTlxMGpuSWRXM3BOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==
https://hmcp.interact.puc-campinas.edu.br:8443/sa/go.jsp?to=_bll4cld1MTZGV2taVWE1Z2xRVFM3QUthcmo5eGNTUHNuTXhCUXU0R0RGRXA1RlhnMjhoTncxbTlxMGpuSWRXM3BOenE2T3E4Z25BcHM1USsybEI2cVE9PQ==


 

Protocolo 

MANEJO CLÍNICO PARA TRATAMENTO DA COVID-19 

 

PROT – 0166  /  Rev. 04  /  Data: 26/08/2020  /  Página 17 de 18 

INÍCIO

ENFERMAGEM

Realiza classificação risco
Febre >37,8º C de início súbito;

Tosse seca;

Dispnéia; 

Mialgia e fadiga; 

Anosmia; 

Dor de garganta; 

Obstrução nasal e rinorréia.
Pacientes com 

sinais e  sintomas 

gripais?

Sim

Atendimento 

conforme protocolo 

Manchester

Não

Paciente com 

SRAG?

Alta

Não

Internar

Sim

UTI Enfermaria

SpO2 < 95% em ar ambiente

PA = 90x60 mmHg

FR ≥  24rpm

Saturação O2 < 93%

Relação pO2 / FiO2 < 200

Hipotensão: PA < 90/60 mmHg 

Oligúria

Esforço ventilatório

Melhora clínica?

Alta

Sim

72h Afebril        

Ausência de necessidade de O2 

suplementar

Não

 
 

Observação: 

Não se aplica. 
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