
        PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DA COVID - 19 NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  

 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DA 
COVID - 19 NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DA COVID - 19 NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  

 

2 
 

 
CARACTERÍSTICAS GERAIS SOBRE A INFECÇÃO PELO NOVO 
CORONAVÍRUS – SARS-COV-2 
 

Os coronavírus causam infecções respiratórias e intestinais em 

humanos e animais. A maioria das infecções por coronavírus em humanos 

são causadas por espécies de baixa patogenicidade, levando ao 

desenvolvimento de sintomas do resfriado comum, no entanto, podem 

eventualmente levar a infecções graves “especialmente” em grupos de 

risco. 

O SARS-CoV-2 é classificado como um Betacoronavírus do mesmo 

subgênero da Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS), porém de 

outro subtipo. Sua transmissão entre humanos ocorre principalmente por 

meio do contato com pessoas sintomáticas (especialmente através das 

mãos não higienizadas) e pelo contato com gotículas respiratórias oriundas 

de pacientes. Ainda há controvérsias acerca da transmissão do vírus por 

pessoas assintomáticas. 

O período médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é 

estimado em 5 a 6 dias, com intervalo que pode variar de 0 a 14 dias. 

 

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 
O espectro clínico da infecção por SARS-CoV-2 é muito amplo. No 
entanto, os principais sinais e sintomas relatados são: 
Febre (≥37,8ºC) 
 

 Tosse 
 

 Fadiga 
 

 Dispneia 
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 Mal estar e mialgia 
 

 Sintomas respiratórios do trato superior 
 

 Sintomas gastrointestinais (mais raros) 
 

Tem se estabelecido a avaliação clínica e o tratamento a partir das 
definições de síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG), baseados no Protocolo de Influenza do Ministério da Saúde 
(2017). 

 

CONDIÇÕES E FATORES DE RISCO A SEREM 
CONSIDERADOS PARA POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES DA 
SÍNDROME GRIPAL 

 
 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas 

semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda 

fetal). 

 Adultos ≥ 60 anos. 

 

 Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em 

menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior 

taxa de mortalidade). 

 

 População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso. 

 

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de 

ácido acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye). 

 

 Indivíduos que apresentem: pneumopatias (incluindo asma). 
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 Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de 

maior complicação e possibilidade de reativação). 

 

 Cardiovasculopatias (incluindo hipertensão arterial sistêmica – à luz 

dos atuais conhecimentos existentes sobre Covid-19. 

 

 Nefropatias. 

 

 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, 

quimioterápicos, inibidores de TNF-alfa), neoplasias, HIV/aids ou 

outros. 

 

 Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal 

(IMC). 

 

 ≥ 40 em adultos). 
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COMPLICAÇÕES 

 
 As complicações mais comuns são síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG) definida por presença de dispneia ou os seguintes 

sinais de gravidade: 

 

 Saturação de SpO2 < que 95% em ar ambiente. 

 

 Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência 

respiratória avaliada de acordo com a idade. 

 

 Piora nas condições clínicas de doença de base. 

 

 Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente. 

 

 Indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência 

respiratória aguda durante o período sazonal. 

 

 

 

 OBS : Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos 

de asa nasal, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
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RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE PACIENTES 
COM SÍNDROME RESPIRATÓRIA POR SARS-COV-2 

 
A identificação dos pacientes suspeitos deve ser feita no primeiro ponto 

de contato do serviço de atenção especializada (UPA 24h, emergências 

hospitalares ou ambulatórios/clínicas). Apresentando sintomas 

respiratórios, eles devem receber uma máscara cirúrgica e serem 

direcionados por meio de fluxo diferenciado para área separada que 

disponha de suprimentos de higiene respiratória e das mãos acessível, 

além de possibilitar ao menos 1 metro de distância entre os assentos. 

 

Recomenda-se aos serviços de saúde o estabelecimento de fluxo 

diferenciado, com áreas exclusivas para o atendimento de pacientes com 

sintomas respiratórios e a implementação de coortes de pacientes 

acometidos pela Covid-19, na ausência/ impossibilidade/escassez de 

áreas de isolamento. Além disso, indica-se que seja disponibilizada ala 

completa para atendimento aos pacientes com Covid-19 evitando 

ocorrência de infecção cruzada e possibilitando racionalizar recursos e 

profissionais. 

 

Diante do contexto epidemiológico atual, considerando também o 

aumento do risco de exposição em serviços de saúde, recomenda-se que 

a avaliação dos pacientes que procurem por atendimento nos diversos 

pontos de atenção, dê-se nas seguintes situações (observados sinais e 

sintomas): 
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Unidades de Atenção Primária: sintomas respiratórios de vias aéreas 

superiores, febre e sem critérios de gravidade. É desejável a 

disponibilização de oxímetro portátil em serviços de atenção primária, 

para a avaliação adequada dos critérios de gravidade. 

 

Serviços de Atendimento de Urgência (UPA 24h, emergências hospitalares 

e não hospitalares): pacientes com sinais de agravamento (síndrome 

respiratória aguda grave), referenciados pela atenção primária ou que 

chegam ao serviço por demanda espontânea. 

 

 

ATENDIMENTO E TRATAMENTO 
 

No atendimento, deve-se levar em consideração os demais 

diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico. Em se 

tratando de síndrome gripal e impossibilidade de descartar, não retardar o 

início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos pacientes com risco 

aumentado de complicações, conforme protocolo de tratamento de 

influenza. 

 

Em casos suspeitos ou confirmados para SARS-CoV-2 que não 

necessitem de hospitalização e o serviço de saúde opte pelo isolamento 

domiciliar, o médico poderá solicitar raio-x de tórax, hemograma e provas 

bioquímicas antes de serem dispensados para o domicílio, conforme 

avaliação clínica do paciente. Esses pacientes deverão receber 

orientações de controle de infecção, prevenção de transmissão para 

contatos e sinais de alerta para possíveis complicações. Um acesso por 

meio de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais 

dúvidas ou comunicados. A presença de qualquer sinal de alerta deverá 



        PROTOCOLO DE MANEJO CLÍNICO DA COVID - 19 NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA  

 

8 
 

determinar retorno e hospitalização imediata do paciente. Porém, é 

necessário avaliação individualizada do caso, considerando também se o 

paciente apresenta condições ou fatores de risco e se o ambiente 

residencial é adequado, e se o paciente é capaz de seguir as medidas de 

precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo 

atendimento. 

 

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros sete dias do 

início do quadro devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do 

quadro clínico e sinais de alerta de complicações como: aparecimento de 

febre (podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou recrudescência de 

febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia. 

 

 

MANEJO CLÍNICO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA POR NOVO 
CORONAVÍRUS – SARS-COV-2 
 

Terapia e monitoramento precoces de suporte 

 

Administre oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes 

com SRAG e dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque com alvo em 

SpO2>94%. 

 

*Observações para adultos: Adultos com sinais de emergência (obstrução ou 

ausência de respiração, desconforto respiratório grave, cianose central, choque, 

coma ou convulsões) devem receber manejo das vias aéreas e oxigenoterapia 

durante a reanimação para atingir SpO2 ≥ 94%. inicie a oxigenoterapia a 5 L/min 

e avalie as taxas de fluxo para atingir a meta SpO2 ≥ 93% durante a reanimação; 

ou use máscara facial com bolsa reservatório (de 10-15 L/min) se o paciente 
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estiver em estado crítico. Assim que o paciente se estabilizar, a meta é SpO2 > 

90% em adultos não grávidos e ≥ 92%-95% em pacientes grávidas. 

 

*Observações para crianças: Crianças com sinais de emergência (obstrução ou 

ausência de respiração, desconforto respiratório grave, cianose central, choque, 

coma ou convulsões) devem receber manejo das vias aéreas e oxigenoterapia 

durante a reanimação para atingir SpO2 ≥ 94%; caso contrário, a meta é SpO2 ≥ 

90%. O uso de cânula nasal é preferível em crianças pequenas, pois podem ser 

melhor toleradas. 

 

Use tratamento conservador de fluidos em pacientes com SRAG 

quando não houver evidência de choque. 

*Os doentes com SRAG devem ser tratados cautelosamente com fluidos 

intravenosos, porque a ressuscitação agressiva dos fluidos pode piorar a 

oxigenação, especialmente em ambientes onde a disponibilidade de ventilação 

mecânica é limitada. Isso se aplica aos cuidados de crianças     e adultos. 

 

Administre antibiótico dentro de uma hora da avaliação inicial de 

pacientes com sepse, coletar culturas dentro de uma hora idealmente antes 

de iniciar o antibiótico e o descalone com base no resultado 

microbiológico ou julgamento clínico. 

 

Não administre rotineiramente corticosteroides sistêmicos para 

tratamento de pneumonia viral ou SRAG fora dos ensaios clínicos, a menos 

que sejam indicados por outro motivo. 

 

Monitore de perto os pacientes com SRAG quanto a sinais de 

complicações clínicas como insuficiência respiratória e sepse de 
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progressão rápida e aplique intervenções de suporte imediatamente. 

 

* Os pacientes hospitalizados com SRAG requerem monitoramento regular dos 

sinais vitais e, sempre que possível, utilização de escores de alerta, que facilitam 

o reconhecimento precoce e a intensificação do tratamento do paciente em 

deterioração. 

 

*Os exames laboratoriais de hematologia e bioquímica e o ECG devem ser 

realizados na admissão e conforme clinicamente indicado para monitorar as 

complicações, como lesão hepática aguda, lesão renal aguda, lesão cardíaca 

aguda ou choque. A aplicação de terapias de suporte oportunas, eficazes e 

seguras é o pilar da terapia para pacientes que desenvolvem manifestações graves 

da Covid-19. 

 

Entenda as comorbidades do paciente para atendimento 

individualizado e prognóstico. Mantenha uma boa comunicação com o 

paciente e seus familiares. 

 

TRATAMENTO DA INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA 

HIPOXÊMICA E SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 

GRAVE – SRAG 

 

Reconheça a insuficiência respiratória hipoxêmica grave quando 

um paciente com dificuldade respiratória estiver com falha na 

oxigenoterapia padrão e prepare-se para fornecer suporte avançado de 

oxigênio / ventilação. 

 

*Caso esses pacientes necesssitem de  O2 via cateter nasal maior que 5 
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litros/minuto para sustentar SpO2 > 93% e/ou tenham frequência respiratória > 

28 irpm ou retenção de CO2 (PaCO2 >50 mmHg e/ou pH < 7,25) devem ser 

intubados e ventilados mecanicamente imediatamente. 

 

Instituir ventilação mecânica precocemente em pacientes com 

insuficiência respiratória hipoxêmica persistente (apesar da oxigenoterapia), 

respeitando as medidas de precaução adequadas. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da 

Nota Técnica n.º 4/2020, contraindica o uso de ventilação mecânica não 

invasiva (VNI) e cateter nasal de alto fluxo (Cnaf) . 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio da 

Nota Técnica n.º 4/2020, contraindica o uso de ventilação mecânica não 

invasiva (VNI) e cateter nasal de alto fluxo (Cnaf) . 

 

MEDIDAS   DE    PREVENÇÃO E CONTROLE 
 

A implementação de precauções padrão, contato e respiratória 

constituem a principal medida de prevenção da transmissão entre 

pacientes e profissionais de saúde e deve ser adotada no cuidado de todos  

os pacientes (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, triagem, 

espera e durante toda assistência prestada), independentemente dos 

fatores de risco ou doença de base, garantindo que as políticas e práticas 

internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o 

SARS-CoV-2. 
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MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DO NOVO CORONAVÍRUS  

– COVID-19 

Considerando-se a possível transmissão do SARS-CoV-2 por contato 

pessoa a pessoa e também por meio de fômites, é fundamental que os 

profissionais que realizam o manejo do corpo estejam protegidos da 

exposição a sangue e fluidos corporais infectados, objetos ou outras 

superfícies ambientais contaminadas.  

 

NOTIFICAÇÃO 
 

A infecção humana pelo SARS-CoV-2 é uma Emergência de 
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), segundo anexo II 
do Regulamento Sanitário Internacional. Portanto, trata-se de um evento 
de saúde pública de notificação imediata. 

A fim de proceder com a adequada notificação do evento, seguir as 
orientações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde no Boletim 
Epidemiológico. 
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