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1. Introdução 
 
1.1 Coronavírus - história e características 

Coronavírus é o nome dado a um grupo de vírus RNA envelopado, com alta capacidade de 
mutação e estrutura microscópica com espículas, parecida com uma coroa. É uma grande 
família com quatro gêneros distintos (alfa, beta, delta e gama) encontrada em animais como 
porcos, camelos, morcegos e gatos. Os vírus alfa e beta conseguem, através de mutações, 
atravessar a barreira interespécie, infectando os humanos.  
Em 1937, foram isolados os primeiros coronavírus humanos. Até dezembro de 2019, havia 
seis diferentes coronavírus isolados capazes de infectar os seres humanos e de causar 
síndromes respiratórias de diferentes gravidades:  

 
1. Coronavírus humano 229E (HCoV-229E)  
2. Coronavírus humano OC43 (HCoV-OC43) 
3. Coronavírus humano NL63 (HCoV-NL63) 
4. Coronavírus humano HKU1 
5. Coronavírus grave relacionado à síndrome respiratória aguda (SARS-CoV) 
6. Coronavírus relacionado à síndrome respiratória no Oriente Médio (MERS-CoV) 

 
Destas espécies, são endêmicos no mundo os coronavírus 229E, OC43, NL63 e HKU1, 
responsáveis pelo resfriado comum e detectados no painel viral estendido que, através de 
tecnologia molecular, permite a detecção de diversos outros vírus, como rinovírus e 
adenovírus. No século XXI, houve a eclosão de dois novos surtos causados por coronavírus. O 
SARS-CoV surgiu em abril de 2003, na cidade de Guangdong na China, e provocou, até julho 
daquele ano, 8.096 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em mais de 25 
países, causando 774 mortes (WHO, 2003). O MERS-CoV surgiu em setembro de 2012 na 
região da Arábia Saudita. Mesmo com extensão de casos a 27 países, ficou restrito a essa 
região, à exceção de um surto na Coreia do Sul em 2015. Ocasionalmente, ainda se observa a 
sua reintrodução na península arábica, tendo acometido até o fim de novembro de 2019, um 
total de 2.494 pessoas, com 780 óbitos (WHO, 2019).  

 
1.2 O novo coronavírus e o mundo 

Em 31 de dezembro de 2019, foram feitas notificações de casos atípicos de pneumonia na 
cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China. Em 7 de janeiro, as autoridades chinesas 
isolaram o vírus causador e confirmaram se tratar de uma nova doença (WHO, 2020). 



Inicialmente chamado de 2019-nCoV, vírus de Wuhan ou novo coronavírus, ele foi 
posteriormente denominado Sars-Cov-2 pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus e 
a doença causada por ele foi denominada COVID-19 pela Organização Mundial de Saúde (CO 
- Corona, VI - Virus, D - Disease) (WHO, 2020). Em 11 de março de 2020, cerca de três meses 
após o aparecimento dos primeiros casos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a 
COVID-19 uma pandemia.  

 
Figura 1. Linha do tempo desde as notificações de casos atípicos de pneumonia em 31 de dezembro de 

2019 na China até a primeira morte no Brasil pelo coronavírus no dia 17 de março de 2020.  

Fonte: Ministério da Saúde, World Health Organization, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. 

 
1.3 O Sars-Cov-2 no Brasil 

No Brasil, o estado de transmissão comunitária em território nacional foi declarado em 20 de 
março de 2020 e todos os estados já apresentaram casos confirmados, sendo a incidência 
ainda variável. Atualizações epidemiológicas sobre a COVID-19 em Minas Gerais, no Brasil e 
no mundo podem ser acessadas na página do Telessaúde no endereço 
https://www.telessaudemg.net/casos. 

 
1.4 Transmissão e contágio 

A principal forma de transmissão do Sars-Cov-2 se dá por meio de gotículas respiratórias, de 
forma semelhante à transmissão do H1N1. O vírus é liberado nas secreções respiratórias por 
meio da tosse, espirro ou até mesmo pela fala de uma pessoa infectada e pode contaminar 
uma pessoa hígida se houver contato com a mucosa da boca, nariz e olhos. A disseminação 
também pode ocorrer por meio de superfícies, caso ocorra o toque em áreas contaminadas e 
depois as mãos entrem em contato com a boca, olho ou nariz. Ainda não há estudos que 
comprovem ao certo qual o tempo de permanência dos vírus nas superfícies antes de serem 
higienizadas e descontaminadas. Em experimento publicado no NEJM em março deste ano, 
sugere-se que o SARS-CoV-2 é mais estável em plástico e aço inoxidável, com detecção de 
vírus viáveis até 72 horas depois de aplicação dos micro-organismos nessas superfícies, 
sendo que em cobre e papelão os vírus não foram detectados após 4 e 24 horas 
respectivamente.  
Os níveis de RNA viral parecem ser mais altos no início dos sintomas comparado com o nível 
observado em fases mais tardias, ou seja, provavelmente a taxa de infecção é mais elevada 
no começo da doença.  A transmissão por indivíduos infectados assintomáticos e durante o 
período de incubação parece bem estabelecida e será melhor compreendida após estudos de 

https://www.telessaudemg.net/casos


soroprevalência. Novas evidências indicam que pessoa infectada pelo Sars-Cov-2 pode 
transmitir a doença durante período sintomático, que pode ser de 2 a 14 dias, em geral de 5 
dias, a partir da infecção, mas também sugerem que a transmissão possa ocorrer mesmo 
sem o aparecimento de sinais e sintomas.  
Até o presente momento, estima-se que o R0 (taxa básica de reprodução) do Sars-Cov-2 seja 
de 1,6 a 4,1. A taxa de letalidade está em torno de 3,8% na China, no entanto, quando se 
analisa os casos fora da Província de Hubei (Capital Wuham) esta taxa cai para próximo de 
1%. A incidência e letalidade no Brasil estão distribuídas conforme o quadro 1. Mais dados 
epidemiológicos do Brasil e do mundo podem ser acessados no link 
https://www.telessaudemg.net/casos.  

 

2. Curso clínico 
 

2.1 Sinais e sintomas  
Os sinais e sintomas mais frequentes de COVID-19 são: febre (>37,8ºC) (88,7% dos casos); 
tosse (59,7% dos casos) e dispneia (45,6% dos casos). Dados provenientes do e-SUS Notifica 
mostram que as manifestações clínicas mais frequentes no Brasil têm sido tosse (62,5% dos 
casos), febre (55,3%) dor de garganta (30,6%) e dispneia (26,2%), conforme figura 2. Estão 
também descritas a presença de mialgia, fadiga, cefaleia, anorexia, anosmia (perda do olfato) e 
ageusia (perda do paladar), além de sintomas gastrointestinais, como diarreia.  
 
Figura 2. Frequência dos sinais e sintomas entre os casos confirmados na semana de 08 a 18 
de maio de 2020 no Brasil. 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

 
2.2 Evolução da doença 

O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde uma 
apresentação leve e assintomática, principalmente em jovens, adultos e crianças, até uma 
apresentação grave, incluindo choque séptico, disfunção múltipla de órgãos e falência 
respiratória. O período médio de incubação do Sars-Cov-2 é estimado em 5 a 6 dias, podendo 
chegar até 14 dias após a exposição. Alguns pacientes com sintomas inicialmente leves podem 
progredir em gravidade ao longo de uma semana. Estudos vêm demonstrando que dispneia 
se desenvolve após uma média de cinco dias desde o início dos sintomas e a internação tende 
a ocorrer após sete dias dos sintomas. Segundo a OMS, o tempo de recuperação parece ser 
de cerca de duas semanas para infecções leves e de três a seis semanas para doenças graves. 
 
 
 
 

https://www.telessaudemg.net/casos


2.3 Fatores de risco 
A maior parte dos óbitos tem ocorrido em pacientes com alguma comorbidade preexistente 
(10,5% doença cardiovascular, 7,3% diabetes, 6,3% doença respiratória crônica, 6% 
hipertensão arterial e 5,6% câncer) e/ou idosos (Protocolo APS, Ministério da Saúde).  
Estudos descritivos demonstram que homens entre 41 e 58 anos representam a grande 
maioria dos casos de pacientes confirmados. No Brasil, a distribuição epidemiológica por idade 
pode ser vista na figura 3. 
A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: pneumonia e Síndrome 
da Angústia Respiratória Aguda – SARA. Idade superior a 65 anos, Diabetes Mellitus e 
Hipertensão são os fatores mais associados à SARA. 
 
 
Figura 3. Casos confirmados para COVID-19, por sexo, Brasil, Semana Epidemiológica de início 
de sintomas 08 a 19, 2020. 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 

 
 

2.4 Diagnóstico diferencial 
Ainda não existem características clínicas específicas que possam distinguir de forma 
confiável a COVID-19 de outras infecções respiratórias virais como, por exemplo influenza. A 
dengue também deve ser considerada como um diagnóstico diferencial possível, 
principalmente pela alta incidência no Brasil e associação com febre e rash cutâneo, que 
podem ocorrer também na COVID-19. Outras infecções de vias aéreas como sinusite 
bacteriana e amigdalite devem sempre ser lembradas, sendo também condições difíceis de 
diferenciar devido à falta de exame complementar específico para confirmação de cada uma 
delas e exclusão de possível associação.  
Do ponto de vista respiratório, destacamos o diagnóstico diferencial para embolia pulmonar, 
doenças oportunistas em pacientes imunossuprimidos (pneumocistose) e até condições 
cardíacas que cursam com acometimento respiratório como síndrome coronariana aguda. 
A prevalência de perda olfativa e de paladar foi três vezes maior em indivíduos que testaram 
positivo do que em indivíduos que testaram negativo, ou seja, existe um percentual de 
indivíduos infectados pelo SAR-CoV-2 que não tem tosse e febre, mas tem anosmia e perda de 
paladar. 
 
  



3. Diagnóstico 
 

3.1 Diagnóstico clínico 
O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico, 
descrito no tópico anterior (2) e complementado no seguinte (4) deste documento.  
 

3.2 Diagnóstico laboratorial  
 

3.2.1 Exames gerais 
Os exames gerais são geralmente recomendados para pacientes com critérios de gravidade ou 
necessidade de diagnóstico diferencial. A lista de exames sugeridos é: hemograma, PCR, 
transaminases, função renal, gasometria arterial com lactato (se Sat.O2<94% ou sinais de 
sepse), glicemia, ionograma, coagulograma (RNI, ptta), bilirrubina total e frações, LDH, CPK. 
Esses exames não devem ser considerados como de rotina no atendimento destes pacientes 
nas unidades básicas de saúde. 
 

3.2.2 RT-PCR 
A reação em cadeia da polimerase – transcriptase reversa (RT-PCR) é o teste considerado 
atualmente como padrão-ouro para diagnóstico da COVID-19. É realizado por meio de técnica 
de biologia molecular, capaz de sequenciar e identificar, em tempo real, o genoma do vírus. 
Na fase atual de mitigação da epidemia, o diagnóstico etiológico só será realizado em casos de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave, junto a serviços de urgência/emergência ou hospitalares.  
Na maioria dos indivíduos sintomáticos com COVID-19, o RNA viral no swab nasofaríngeo se 
torna detectável no primeiro dia dos sintomas e atinge o pico de detecção dentro da primeira 
semana de sintomas. Sendo assim, recomenda-se a sua realização em torno do quarto dia de 
aparecimento dos sintomas. Essa positividade começa a declinar na terceira semana e, 
subsequentemente, torna-se indetectável.  
O exame pode ser realizado através de amostras do trato respiratório superior coletadas por 
swab ou lavado da secreção nasofaríngea ou orofaríngea e do trato respiratório inferior com 
escarro e/ou aspirado endotraqueal ou lavado broncoalveolar em pacientes com doença 
respiratória grave.  
Quando um resultado negativo for obtido de um paciente com alta probabilidade de infecção 
por COVID-19, particularmente quando foram analisadas apenas amostras do trato 
respiratório superior, indica-se, quando possível, coletar amostras de vias respiratórias 
inferiores e/ou testar novamente.  
Resultados falso-negativos ocorrem principalmente devido ao lapso temporal inapropriado 
entre o tempo de coleta em relação ao tempo da doença inicial e técnica inadequada na 
coleta, especialmente swabs nasofaríngeos. 
Para melhorar a capacidade de resposta de laboratórios da rede pública, também estão sendo 
disponibilizados testes moleculares que utilizam plataforma automatizada, a mesma utilizada 
na Rede Laboratorial da Tuberculose e de Carga Viral do HIV e das Hepatites Virais B e C do 
SUS. Como os testes ainda não têm validação, a Organização Mundial da Saúde recomenda o 
uso apenas em cenários de pesquisas. Para o Ministério da Saúde, o papel desses testes no 
rastreio de doença, sobretudo na fase inicial, ainda é incerto. 
 

3.2.3 Sorologia 
Testes sorológicos visam detectar anticorpos específicos produzidos pelo organismo contra o 
SARS-CoV-2 ou detectar antígenos desse vírus. Para isso, os métodos sorológicos são 
desenvolvidos para detecção de anticorpos IgG, IgM e/ou IgA ou de antígenos, através de 
ensaios imunoenzimáticos (ELISA), imunocromatográficos (teste rápido), técnicas de 
imunofluorescência ou quimioluminescência. Antes da utilização de qualquer um destes 



testes, é essencial que os mesmos passem por um processo de validação no Instituto Nacional 
de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS)/Fiocruz, a fim de avaliar se seus resultados 
podem ser considerados confiáveis, tanto se foram positivos ou negativos. Mesmo validados, é 
importante saber que os testes rápidos apresentam limitações e a principal delas é que eles 
não servem para confirmar ou descartar o diagnóstico de COVID-19 e, portanto, não devem 
ser utilizados para orientar a conduta médica e a necessidade ou não de isolamento. Os testes 
sorológicos só devem ser realizados a partir do 8º dia do início dos sintomas, já que é 
necessário que o caso suspeito de COVID-19 espere esse tempo para que o sistema 
imunológico possa produzir anticorpos em quantidade suficiente para ser detectado pelo 
teste. 
O Ministério da Saúde vem divulgando sua estratégia progressiva de realização de testes 

sorológicos de detecção do SARS-Cov-2. Com a maior oferta de testes aos estados e 

municípios, o Ministério da Saúde recomenda que sejam progressivamente incluídos na rotina 

de testagem de pessoas sintomáticas os seguintes grupos da população: 

• Profissionais de saúde e segurança pública em atividade, seja da assistência ou da gestão; 

• Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde e segurança pública em 

atividade; 

• Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos; 

• Portadores de condições de risco para complicações da COVID-19; 

• População economicamente ativa. Por população economicamente ativa, e com objetivo de 

ser o mais abrangente possível na rotina de testagem, entende-se todos os indivíduos com 

idade entre 15 e 59 anos. 

É importante ressaltar que a recomendação atual é de que os testes para COVID-19, tantos os 

moleculares quanto os sorológicos, não devam ser realizados em indivíduos assintomáticos.  

O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde neste momento é um teste sorológico 

imunocromatográfico que apresenta o nome ONE STEP COVID-2019 TEST®. Esse teste utiliza 

amostras de sangue capilar ou venoso. Para a coleta de sangue capilar, recomenda-se a 

utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde. A execução do teste e a leitura dos 

resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de nível médio, com supervisão, 

e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15 minutos da realização do teste, 

conforme descrito na bula do produto, e verificável no vídeo de treinamento, disponível na 

página https://aps.saude.gov.br/ape/corona. Caso novas marcas de testes sejam 

disponibilizadas, é importante que as equipes de saúde fiquem atentas em relação à 

especificação de cada teste no que diz respeito à indicação, procedimentos de execução e 

verificação dos resultados. O ONE STEP COVID-2019 TEST® apresenta cerca de 86% de 

sensibilidade e 99% de especificidade, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado 

do teste isoladamente não confirma nem exclui o diagnóstico de COVID-19. Contudo, em 

conjunto com as informações clínico-epidemiológicas, é possível que o resultado do teste seja 

utilizado para qualificar a decisão dos profissionais. 

  
 
 
 
 
 
 

https://aps.saude.gov.br/ape/corona


Figura 4. Interpretação dos testes molecular e sorológico para diagnóstico laboratorial de 
COVID-19. 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 
 

3.2.4 Exames de imagem 
As alterações na propedêutica de imagem mais comuns são infiltrados bilaterais nos exames 
do tórax. Dentre os achados mais comuns, podemos citar: opacificações mal definidas uni ou 
bilaterais, sendo mais comum o acometimento bilateral (75%), com ou sem derrame pleural e 
infiltrado intersticial. A radiografia de tórax deve ser solicitada para todos os pacientes com 
suspeita de pneumonia. 
 

4. Abordagem inicial na Atenção Primária 
 

4.1 Identificação de casos suspeitos de COVID-19 
A abordagem inicial deve ter o foco na identificação de casos suspeitos, isolamento imediato e 
adoção de medidas de controle da infecção e contaminação dos demais.  
No presente momento, deve-se considerar como caso suspeito todas as pessoas com quadro 
respiratório, ou seja, que apresente SÍNDROME GRIPAL, uma vez que já temos transmissão 
comunitária no Brasil.  
 
São casos suspeitos de Síndrome Gripal os pacientes que apresentam: 

● Febre* de início súbito, mesmo que referida, e 
● Tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta, e 
● Cefaleia, mialgia ou artralgia na ausência de outro diagnóstico específico. 
 
 Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se Síndrome Gripal: 

● Febre* de início súbito (mesmo que referida), e  
● Sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro 

diagnóstico específico. 
 
*A febre (>37,8 °C) pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, idosos, 
imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e 
epidemiológica deve ser levada em consideração, e a decisão para monitoramento registrada na 
notificação. 



4.1.1 Teleatendimento 
O paciente pode procurar o atendimento na Atenção Primária, preferencialmente por contato 
telefônico com sua unidade básica de saúde de referência, ou caso não seja possível o contato, 
presencialmente (mais comum). 
 
No caso de contato telefônico (Portaria 467 de 20 de março de 2020), o profissional de saúde 
deve anotar em prontuário o número de contato do paciente e de algum acompanhante (de 
preferência o cuidador, que ficará responsável pelo paciente), durante a primeira avaliação na 
UBS; anotar as informações, no prontuário eletrônico, relacionadas ao quadro clínico 
autorreferido do paciente e autoavaliação da necessidade de visita de algum profissional de 
saúde na residência ou consulta profissional na UBS; registrar a data, horário de ligação, 
tecnologia da informação e comunicação utilizada, e número do Conselho Regional do 
profissional e sua unidade da Federação; realizar ligação de monitoramento a cada 48 horas, 
ou a cada 24 horas no caso de pacientes idosos ou com comorbidades descompensadas, para 
acompanhamento da evolução do quadro clínico; não há necessidade de gravar a conversa. 
Sempre que possível, orientar o usuário sobre os sinais de alerta e verificar se apresenta os 
fatores de maior vulnerabilidade: DM tipo II, Hipertensão Arterial, Doenças Cardiovasculares, 
Doenças Pulmonares ou outras condições que podem contribuir para uma evolução 
desfavorável dos casos (ver Quadro 3). 
Como uma estratégia no enfrentamento da COVID-19, o Ministério da Saúde criou o TeleSUS, 
um serviço de atendimento pré-clínico de saúde, que visa amplo esclarecimento da população 
sobre a doença e quando procurar atendimento presencial. Tem o papel de favorecer o 
isolamento domiciliar da população potencialmente contaminada ou do grupo de risco (que 
não possua sinais de gravidade) e de evitar ao máximo o esgotamento dos serviços presenciais 
de saúde. Os canais de acesso ao TeleSUS são: 

● Aplicativo Coronavírus - SUS, disponível para download gratuito nas principais lojas de 
aplicativos; 

● Chat on-line, que pode ser acessado pelo site https://coronavirus.saude.gov.br/; 
● WhatsApp, número (61) 9938-0031; 
● Ligação gratuita para o telefone 136. 

Está disponível para todas as equipes na APS do SUS uma ferramenta on-line para que os 
profissionais de saúde consigam fazer teleconsultas de forma ágil, cômoda e segura, mantendo 
a continuidade do cuidado: o Consultório Virtual de Saúde da Família. Além da oferta de 
plataforma para realização de teleconsultas, os profissionais têm acesso a treinamento para a 
navegação no sistema, com manutenção e suporte técnico do sistema 24 horas por dia. Os 
profissionais que aderirem, receberão gratuitamente certificação para a realização dos 
teleatendimentos. A plataforma permite que os médicos e profissionais de APS registrem a 
consulta a distância, emitam atestados e receitas e enviem por e-mail aos pacientes.   
Para aderir ao uso da ferramenta, foi adicionado um módulo no e-Gestor AB 
(https://egestorab.saude.gov.br). O gestor local deverá entrar e adicionar os profissionais que 
farão uso do Consultório Virtual de Saúde da Família. O manual instrutivo de cadastro dos 
profissionais também está disponível no e-Gestor AB. Os dados serão validados e o suporte da 
plataforma fará contato com o profissional para disponibilização do acesso e treinamento, 
bem como para a emissão da certificação digital, que será gratuita e com validade de cinco 
anos.  
A teleconsulta poderá ser feita pelo canal com que o paciente tenha mais afinidade, podendo 
ser realizada por telefone ou videoconferência. A escolha pelo tipo de modalidade de 
atendimento está condicionada à situação clínica, cabendo a decisão ao profissional e à pessoa 
a ser atendida. Ao final do atendimento, o paciente receberá no seu e-mail o desfecho e a 
pesquisa de satisfação. O cidadão poderá solicitar o atendimento por demanda espontânea ou 
programada, fazendo uma solicitação de agendamento de consulta a distância para a equipe 
de saúde que normalmente é responsável por seu atendimento.  

https://coronavirus.saude.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/


Além disso, os profissionais médicos e enfermeiros da APS seguem contando com o suporte 
técnico do Telessaúde-RS, gratuitamente pelo número 0800 644 6543. Através de 
teleconsultoria, podem ser sanadas dúvidas relacionadas a qualquer situação de saúde 
(incluindo COVID-19) de maneira rápida. As dúvidas dos profissionais de saúde são 
respondidas em tempo real por um time de especialistas, sem a necessidade de agendamento 
prévio. 
 

4.1.2 Procura espontânea 
No caso de procura espontânea presencial à unidade básica de saúde ou presença requerida 
pela unidade após contato telefônico do paciente, deve-se seguir os procedimentos abaixo 
listados: 

- O agente comunitário de saúde (ACS), recepcionista ou outro profissional de saúde 
disponível faz o primeiro contato com o paciente e identifica se apresenta critérios de 
caso suspeito de Síndrome Gripal. 

- Pacientes idosos (≥ 60 anos), pacientes com doenças crônicas, imunossuprimidos, 
gestantes e puérperas devem ter prioridade de atendimento. 

- O paciente que for considerado caso suspeito de Síndrome Gripal deverá ser 
direcionado para uma sala/área separada com boa ventilação, ar condicionado 
desligado e permanecendo com a porta fechada. O paciente deverá obrigatoriamente 
usar máscara cirúrgica e devem ser fornecidos meios para higiene das mãos. 

 
4.2 Classificação de pacientes com suspeita de COVID-19 

Os técnicos em enfermagem ou outros profissionais capacitados, devidamente paramentados 
com equipamentos de proteção individual (EPI), deverão aferir os sinais vitais (temperatura, 
frequência cardíaca, frequência respiratória, oximetria de pulso e pressão arterial) do paciente 
em isolamento na unidade.  
Caso o paciente apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma 
preocupante (ver Quadro 1), o profissional deve acionar imediatamente o enfermeiro e/ou 
médico. Caso contrário, o paciente deverá permanecer usando a máscara cirúrgica e deverá 
ser direcionado para o atendimento do enfermeiro, mantendo isolamento. 
 

Quadro 1: Sinais e sintomas de gravidade para Síndrome Gripal em adultos e crianças 

ADULTO CRIANÇA 

Sinais e sintomas: sistema respiratório: 
● falta de ar ou dificuldade para respirar; 

ou 
● ronco, retração sub/intercostal severa; 

ou 
● cianose central; ou 
● saturação de oximetria de pulso <95% em 

ar ambiente; ou 
● taquipneia (>30 irpm); 

e 
 
Déficit no sistema cardiovascular: 

● sinais e sintomas de hipotensão 
(hipotensão arterial com sistólica abaixo 
de 90 mmHg e/ou diastólica abaixo de 
60mmHg); ou 

● diminuição do pulso periférico. 
 

Déficit no sistema respiratório: 
● falta de ar ou dificuldade para respirar; 
● ronco, retração sub/intercostal severa; 
● cianose central; 
● batimento da asa de nariz; 
● movimento paradoxal do abdome; 
● bradipneia e ritmo respiratório irregular; 
● saturação de oximetria de pulso <95% em 

ar ambiente; 
● taquipneia. 

e 
 
Déficit no sistema cardiovascular: 

● sinais e sintomas de hipotensão (ver 
Quadro 3) ou; 

● diminuição do pulso periférico. 
 
 



Sinais e sintomas de alerta adicionais: 
● piora nas condições clínicas de doenças 

de base; 
● alteração do estado mental, como 

confusão e letargia; 
● persistência ou aumento da febre por 

mais de 3 dias ou retorno após 48 horas 
de período afebril. 

Sinais e sintomas de alerta adicionais: 
● inapetência para amamentação ou 
● ingestão de líquidos; 
● piora nas condições clínicas de 
● doenças de base; 
● alteração do estado mental (confusão e 

letargia; convulsão). 

Fonte: Protocolo de Manejo COVID-19, Ministério da Saúde. 
 

Quadro 2: Comorbidades que indicam avaliação em Centro de Referência 
• Doenças cardíacas descompensadas 
• Doença cardíaca congênita 
• Insuficiência cardíaca mal controlada 
• Doença cardíaca isquêmica descompensada 
• Doenças respiratórias descompensadas 
• DPOC e asma mal controladas 
• Doenças pulmonares intersticiais com complicações 
• Fibrose cística com infecções recorrentes 
• Displasia broncopulmonar com complicações 
• Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade 
• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) 
• Pacientes em diálise 
• Imunossupressos 
• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea 
• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência de quimioterapia/radioterapia, entre 
outros medicamentos) 
• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragilidade imunológica 
(ex.: Síndrome de Down) 
• Diabetes (conforme juízo clínico) 
• Gestante de alto risco 
• Doença Hepática em estágio avançado 
• Obesidade (IMC >=40)  

Fonte: Protocolo de Manejo COVID-19, Ministério da Saúde, 2020. 

 
Os enfermeiros, devidamente paramentados com EPI, deverão fazer a avaliação clínica 
seguindo o checklist (Figura 5) e classificar o paciente conforme a suspeição da doença, 
seguindo os critérios recomendados, processos esses resumidos no Quadro 3. 
 
Os oxímetros podem ser utilizados pelas equipes de atenção primária como auxiliares na 
estratificação do risco. Eles devem ser utilizados em usuários com queixa de Síndrome Gripal e 
naqueles casos em que houve agravamento do quadro durante o isolamento. O 
acompanhamento deverá ser realizado, de forma presencial ou remota, durante todo o 
período de isolamento. Nos casos em que a saturação de oxigênio em ar ambiente estiver 
insatisfatória, deve haver encaminhamento para centro de referência ou atenção 
especializada. (Nota Informativa COES-MG, maio de 2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 5. Checklist para Avaliação Clínica inicial - fluxo e formulários “Fast Track” para APS: 
 

 
Fonte: Ministério da Saúde. 



Quadro 3: Avaliação geral de pacientes com suspeita de doença COVID-19 

É considerado caso SUSPEITO se o indivíduo apresenta os 3 critérios a seguir: 
I. Febre (mesmo que referida)  

II. Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas respiratórios 
● tosse 
● dificuldade para respirar 
● produção de escarro 
● congestão nasal ou conjuntival 
● dificuldade para deglutir 
● dor de garganta 
● coriza 
● saturação de O2 < 95% 
● sinais de cianose 
● batimento de asa de nariz 
● tiragem intercostal 
● dispneia 

 
A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando o ambiente e o tempo de 
exposição. 
● TODOS OS CASOS DE SÍNDROME GRIPAL SERÃO CONSIDERADOS SUSPEITOS VISTO TRANSMISSÃO 
COMUNITÁRIA. 

É considerado caso PROVÁVEL se o resultado do teste laboratorial para o vírus da COVID-19, de um caso suspeito, 
seja inconclusivo. Clinicamente, é considerado caso PROVÁVEL se o indivíduo apresenta os 3 critérios a seguir: 

I. Febre 
II. Pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas respiratórios 

● tosse 
● dificuldade para respirar 
● produção de escarro 
● congestão nasal ou conjuntival 
● dificuldade para deglutir 
● dor de garganta 
● coriza 
● saturação de O2 < 95% 
● sinais de cianose 
● batimento de asa de nariz 
● tiragem intercostal 
● dispneia 

III. Ter tido contato domiciliar b - pessoa que, nos últimos 14 dias anteriores ao início dos sintomas, manteve 
contato domiciliar com um caso confirmado ou provável de COVID-19 

É considerado caso CONFIRMADO se: 
I. Laboratorial – caso suspeito ou provável de COVID-19 com resultado positivo em RT-PCR em tempo real, 

pelo protocolo Charité 
II. Clínico-epidemiológico - caso suspeito ou provável de COVID-19 com histórico de contato próximo a ou 

domiciliar b com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente febre OU pelo menos 
um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi possível 
realizar a investigação laboratorial específica 

a Contato próximo é definido como: contato com um caso de COVID-19 que seja físico direto (ex.: aperto de mãos), ou contato desprotegido 
com secreções infecciosas (ex.: sendo tossida, tocando tecidos de papel), ou contato frente a frente ou num mesmo ambiente fechado por 15 
minutos ou mais numa distância inferior a 2 metros (ex.: em aeronaves, salas de aula, reuniões), ou contato com profissional de saúde ou de 
laboratório que cuidou ou manipulou amostra de doente infectado sem uso ou com uso inadequado de equipamento de proteção individual. 
b Contato domiciliar é definido como uma pessoa que vive na mesma casa/ambiente que um caso confirmado de COVID-19. Devem ser 
considerados os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc. 
A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, considerando o ambiente e o tempo de exposição. 

Fonte: Ministério da Saúde; WHO Global surveillance for COVID-19. 



4.3 Estratificação de pacientes com suspeita de COVID-19 conforme a gravidade do caso 
Após classificação da suspeição de COVID-19 pelo enfermeiro, esses casos deverão ser 
estratificados em consulta médica conforme a gravidade, da seguinte forma: 

● Casos leves: aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da 
Atenção Primária à Saúde/Estratégia Saúde da Família (APS/ESF) devido à menor 
gravidade do caso. 

● Casos graves: aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, 
necessitam de estabilização na APS/ESF e encaminhamento a Centro de 
Referência/Urgência/Hospitais para observação 24 horas ou intervenções que exijam 
maior densidade tecnológica. 

 
Os Quadros 2, 3, 4 e 5 fornecem subsídios técnicos para que o médico de família e 
comunidade/médico da APS defina o nível de gravidade e decida pelo acompanhamento na 
APS/ESF ou encaminhamento a serviço de Urgência ou Hospital de acordo com o contexto 
local da Rede de Atenção à Saúde. Para a definição da gravidade do caso, é fundamental 
identificar se o paciente apresenta comorbidades ou condições de risco para 
acompanhamento ambulatorial na APS e isolamento domiciliar. 
 

Quadro 4: Estratificação de gravidade de caso 

Casos leves Casos graves 

APS/ESF Centro de Referência/Atenção Especializada 

Síndrome Gripal com sintomas leves (sem dispneia 
ou sinais e sintomas de gravidade) 

[ver Quadro 1] 
 

E 
 

Ausência de comorbidades descompensadas que 
contraindicam isolamento domiciliar/sinais de 

gravidade [ver Quadro 1] 

Síndrome Gripal que apresente dispneia ou os 
sinais e sintomas de gravidade 

[ver Quadro 1] 
 

OU 
 

Comorbidades que contraindicam isolamento 
domiciliar [ver Quadro 2] 

Fonte: Protocolo de Tratamento da Influenza, Ministério da Saúde 2017. Protocolo de Manejo Clínico de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave, Ministério da Saúde, 2010. 

 
 

5. Manejo clínico na APS 
 

5.1 Controle e prevenção da infecção na unidade (MS, 2020) 
Recepção do caso suspeito na unidade de saúde:  

● Profissional responsável pela recepção e acolhimento de pacientes:  
○ Fazer higiene das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica 

frequentemente 
○ Máscara cirúrgica 

● Identificação e detecção precoce dos pacientes com suspeita de Síndrome Gripal que 
procurem a unidade de saúde. 

● Fornecimento imediato da máscara cirúrgica assim que identificado o caso na 
recepção, antes mesmo da triagem pela enfermagem e atendimento médico. 

●  Se possível, encaminhar a pessoa a uma sala ou área separada do resto do fluxo da 
unidade. A sala deve ser mantida com portas abertas, janelas abertas e ar 
condicionado desligado. 



● Nos casos onde não há local para isolamento do caso suspeito, providenciar a alocação 
em ambiente aberto (externo) para o paciente, distando em no mínimo 1 a 2 metros 
dos demais pacientes na unidade (fazer marcas no chão indicando a distância segura). 

● Priorizar o atendimento destes casos, visando a menor permanência possível dentro 
da unidade de saúde. 
 

Uso de EPI pelos profissionais envolvidos no manejo do caso suspeito de Síndrome Gripal: 
o Contenção respiratória por meio da máscara cirúrgica; 
o Luvas de procedimento descartáveis; 
o Gorro (quando existir);  
o Óculos de proteção ou protetor facial;  
o Aventais descartáveis. 

(Neste momento de desabastecimento, vários documentos mostram que no atendimento de 
casos de síndrome respiratória podemos reutilizar alguns EPI: aventais, por exemplo). 
 

● Se realização de procedimento gerador de aerossol*: 
○ Todos os EPI descritos acima; e 
○ Máscara respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração 

de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3); 
○ Nunca compartilhar a máscara com outros profissionais. 

 
*Considera-se procedimento gerador de aerossol: intubação orotraqueal, aspiração de via aérea, 
ressuscitação cardiopulmonar, micronebulização, coleta de material orofaringe para exame PCR, 
ventilação não invasiva entre outros. 

 
● Orientação sobre o uso da máscara cirúrgica:  

o Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz, e amarre com 
segurança para minimizar as lacunas entre o rosto e a máscara; 

o Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la; 
o Remova a máscara usando técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, 

mas remova o laço ou nó da parte posterior); 
o Após a remoção, ou sempre que tocar em uma máscara usada, higienize as 

mãos com água e sabão ou álcool gel, se visivelmente suja; 
o Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca assim que estiver 

úmida ou danificada; 
o Não reutilize máscaras descartáveis; 
o Descarte em local apropriado as máscaras após cada uso; 
o Troque de máscara a cada atendimento de pacientes. 

 
Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas durante as atividades profissionais em saúde, 
sob qualquer circunstância. 

 
● Orientação para o uso de luvas de procedimento (não estéreis): 

○ Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.  
○ Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio 

corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada. 
○ Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver com luvas.  
○ Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser 

reutilizadas). 
○ O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  
○ Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.  



○ Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das 
mãos. 

 
● Orientação para o uso de óculos ou protetor facial: 

○ Uso individual para cada profissional; 
○ Não é descartável: Higienizar após cada novo uso; 
○ Realizar desinfecção álcool a 70%, sabão e água ou outro desinfetante 

recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção. 
 

● Outras medidas de controle de infecção na unidade de saúde:  
o Lavagem frequente das mãos antes e após tocar o paciente; 
o Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 
o Limpar e desinfetar os instrumentos médicos em contato com o paciente: 

estetoscópio, oxímetro, esfigmomanômetro, termômetros, entre outros. 
 
Isolamento dos casos para atendimento na unidade de saúde: 

● O atendimento deverá ser realizado, preferencialmente, em quarto privativo, isolado, 
bem ventilado e com porta fechada. 
 

● Caso o serviço de saúde não disponha de quartos privativos em número suficiente 
para atendimento necessário, deve-se proceder com o isolamento por coorte, ou seja, 
separar em uma mesma área os pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. 
Deverá ser respeitada distância mínima de 1 metro entre os pacientes e restringir ao 
máximo o número de acessos à área (inclusive de acompanhantes). 
 

● Designar um profissional específico (um médico, enfermeiro e técnico em 
enfermagem) responsável pelo cuidado dos pacientes com suspeita de Síndrome 
Gripal em um determinado turno/plantão/dia de trabalho. Estes profissionais deverão 
evitar circular em áreas comuns ou destinadas para outros pacientes.  

 
5.2 Manejo de casos leves 

Nos casos leves, deve-se considerar o cuidado/isolamento domiciliar enquanto o paciente 
puder ser assistido ou cuidado por membros familiares ou um cuidador, em tempo integral, já 
que não se pode descartar a possibilidade de piora do quadro, e essa pessoa terá papel 
fundamental para acionar o serviço de urgência, caso necessário. 
O isolamento domiciliar também deve ser considerado quando o cuidado hospitalar for 
insuficiente ou inseguro (por exemplo, na limitação de leitos disponíveis e falta de recursos 
para atender à demanda dos serviços de saúde).  
 

5.2.1 Orientações sobre isolamento 
Fatores para levar em consideração ao optar por tratamento em isolamento domiciliar: 

● Casos leves (ver acima em identificação e estratificação de casos); E 
● Ausência de condições crônicas (doença cardiovascular, pulmonar, 

imunocomprometidos) que possam aumentar a chance de complicações da doença. 
● Avaliar cuidadosamente a capacidade do indivíduo para realizar o isolamento 

domiciliar (educação do paciente, condições do domicílio, por exemplo). 
Nos casos em que se considera o isolamento domiciliar, profissionais treinados 
(preferencialmente ACS) devem fazer a avaliação se: 

● O local de residência está apto para se fornecer o cuidado adequado ao paciente; 

● O paciente e seus familiares ou cuidador são capazes de aderir às medidas de 
precaução recomendadas para isolamento domiciliar (por exemplo, higiene das mãos, 



higiene respiratória, limpeza do ambiente, limitar a movimentação do paciente pela 
casa); 

● Orientar os cuidados de segurança (por exemplo, ingestão acidental e risco de 
incêndio associado ao uso de produtos contendo álcool). 

 
Orientação sobre isolamento domiciliar para paciente e cuidador: 

● Permanecer em quarto isolado, sem dividi-lo com outro familiar e sem a presença de 
animais, e que tenha boa ventilação; 

● Se não for possível o isolamento em quarto único, deve-se manter distância de pelo 
menos 1 a 2 metros do paciente e dormir em camas separadas (exceto mães que estão 
amamentando e devem continuar a amamentação usando máscara e adotando 
medidas de higiene, como a lavagem frequente das mãos); 

● Usar máscara cirúrgica ao transitar em áreas comuns e realizar a higiene do nariz e 
boca com frequência, caso não tolere o uso prolongado. USAR A MÁSCARA APENAS 
EM ÁREAS COMUNS DA RESIDÊNCIA; 

● Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscaras; 

● Limitar a movimentação do paciente pela casa e manter os cômodos compartilhados 
(banheiro e cozinha, por exemplo) bem ventilados, e sempre utilizar máscara quando 
for a outros cômodos; 

● Não deve receber visitas; 

● Sair de casa apenas em casos de emergência, usando máscara e evitando 
aglomerações. Preferir o uso de transporte individual ou a pé, sempre que possível.  

 
Orientação para cuidador e familiares residentes no mesmo domicílio: 

● Sempre usar máscara quando estiver próximo ao paciente; 

● Realizar a higiene das mãos sempre que estiverem sujas, e antes e após o contato com 
o paciente, ao cozinhar e ao se alimentar, podendo usar água e sabão lavando as mãos 
por pelo menos 20 segundos - mesma eficácia do álcool gel; 

● Preferir o uso de toalhas de papel descartáveis para secar as mãos após higienização, 
ou se não for possível, sempre trocar as toalhas de tecido quando estiverem úmidas; 

● Cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, seja com as mãos ou máscaras; 

● Evitar o contato com as secreções do paciente e, ao remover o lixo, lembrar sempre de 
lavar as mãos após esse procedimento; 

● Realizar a limpeza frequente de superfícies em que há contato constante com solução 
alvejante (1 parte de alvejante - hipoclorito de sódio/água sanitária - para 99 partes de 
água), assim como banheiros; 

● Lavar as roupas pessoais, de cama e de banho com sabão comum e água quente (entre 
60 e 90 graus) e deixar secar; 

● Descartar máscaras, luvas e outros resíduos gerados no cuidado em lixeira mantida no 
quarto do paciente, antes do descarte permanente. 
 

Monitoramento dos contatos próximos ao paciente (OMS, 2020): 

● Considera-se contato próximo*: 
o Profissionais de saúde que participam do cuidado direto do paciente com 

Síndrome Gripal sem uso de EPI; 
o Pessoas que apresentaram um contato próximo com o paciente (trabalho, 

escola etc.); 
o Pessoas que viajaram com o paciente suspeito em qualquer tipo de veículo; 
o Pessoas vivendo no mesmo domicílio que o paciente. 

 



*Pelo menos 15 a 30 minutos em contato menor que 1 metro em ambientes 
fechados 

 

● Os contatos próximos devem ser orientados a monitorar sua saúde durante 14 dias do 
último contato com o paciente apresentando sintomas.  Se houver manifestação de 
sintomas, orientar este contato a informar a unidade de saúde de referência. 

 
● Considerações sobre o tempo de isolamento domiciliar de casos suspeitos (Síndrome 

Gripal) 
○ Manter em isolamento por 14 dias contados a partir da data de início dos 

sintomas; 
○ A liberação do isolamento, mesmo que já tenham decorridos os 14 dias, só 

deve ocorrer se o paciente estiver há pelo menos 3 dias (72h) com resolução 
completa dos sintomas (definida como: resolução da febre sem a necessidade 
do uso de antitérmicos e melhora completa dos sintomas respiratórios, como 
tosse, dispneia e dor no peito. Não se considera aqui, a resolução da anosmia 
e/ou da ageusia, que podem durar até três meses após a resolução do quadro 
infeccioso). 

 

● Para os pacientes elegíveis a tratamento domiciliar, é necessário monitorar os casos 
para sinais de deterioração clínica. Orientar os cuidadores sobre os sinais e sintomas 
de alerta que podem aparecer após 7 a 9 dias de início dos sintomas. 

 
 

5.2.2 Tratamento medicamentoso 
Considerações sobre o uso de medicamentos nos casos leves (MS, 2020; Nature, junho 2020; 
NEJM, julho 2020) 

● Prescrever analgésico e antitérmico, se necessário. 

● Considerar a prescrição de Oseltamivir para pacientes com Síndrome Gripal que 
pertençam aos grupos de risco (veja abaixo os critérios) e que não tenham diagnóstico 
confirmado de COVID-19, independentemente do status vacinal para influenza do 
paciente.  

● Anti-inflamatórios não esteroidais (AINES): não há evidências que embasem a 
recomendação contrária ao uso de AINES, incluindo o ibuprofeno. Dessa forma, eles 
podem ser usados, como medicação de segunda linha, respeitando contraindicações 
gerais ao uso dessas drogas. 

● Corticoide (dexametasona): não utilizar de rotina, a não ser em casos onde haja 
indicação específica (exacerbação de DPOC ou asma associada ou agravando o quadro, 
por exemplo). O uso da dexametasona reduziu em um terço a letalidade da doença em 
pacientes que requereram oxigênio suplementar e/ou suporte ventilatório. O 
corticosteroide não tem efeito em pacientes leves ou que não estejam em uso de 
oxigênio suplementar ou ventilação. 

● Manter as medicações de uso crônico do paciente. Não há recomendação atual 
contrária à manutenção de inibidor da enzima conversora de angiotensina (IECA) ou 
bloqueador do receptor de angiotensina II (BRA) para a população em geral ou para 
pacientes com a doença. Apesar de especulações quanto a desfecho desfavorável com 
o uso dessas drogas, não há base científica para recomendar sua suspensão. Dessa 
forma, diferentes sociedades (ESC Council on Hypertension, Sociedade Brasileira de 
Cardiologia) contraindicam a suspensão dessas medicações por evidências 
insuficientes e riscos e complicações cardiovasculares associadas à suspensão do 
tratamento.  



● Pacientes em uso de imunomoduladores ou corticoterapia deverão ser analisados caso 
a caso quanto à possibilidade de redução, substituição ou suspensão da terapia 
medicamentosa. 

● Cloroquina ou hidroxicloroquina associadas ou não à azitromicina: sem evidências para 
suportar o seu uso, a não ser em caso de inserção em pesquisa clínica. Apesar de 
recomendação do Ministério da saúde para uso em casos leves, moderados e graves, a 
última evidência disponível em 22 de maio de 2020 atualiza a sociedade científica com 
informações contrárias ao uso, visto aumento da chance de eventos adversos e não 
melhora da mortalidade com o uso dessas drogas. (Mehra, M. R. et al. The Lancet, 
2020). Publicação do NEJM em ensaio randomizado, multicêntrico e com 3 grupos 
identificou que, em pacientes hospitalizados com casos leves e moderados, a 
hidroxicloroquina isolada ou associada à azitromicina não melhora o estado clínico dos 
pacientes em 15 dias quando comparada aos cuidados padrões. A Sociedade Brasileira 
de Infectologia recomendou em julho de 2020 que a hidroxicloroquina seja 
abandonada no tratamento de pacientes em qualquer fase da COVID-19. 

● Ivermectina: sem evidências científicas que suportem seu uso para prevenção ou 
tratamento de COVID-19, em qualquer uma de suas fases. 

 
 

Quadro 5: Manejo Terapêutico na APS 
MEDIDAS FARMACOLÓGICAS MEDIDAS CLÍNICAS 

• Fármacos para o controle de sintomas, caso não 
haja contraindicações, com possibilidade de 
intercalar os fármacos antitérmicos em casos de 
difícil controle da febre 
 
• Antitérmico via oral: 
1ª opção: Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), 
a cada 4/4 horas ou 6/6 horas a depender da 
frequência de febre ou dor 
 
• Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses 
ao dia) 
• Adultos: 500-1.000 mg/dose (máximo de 
3mg/dia) 
 
2ª opção: Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 
500mg/cp) em caso de dor ou febre, de 6/6 horas 
 
• Crianças > 3 meses: (lactentes 10 mg/kg/dose; 
pré-escolares: 15 mg/kg/dose) 
• Adultos: 500-1.000 mg VO (dose máxima no 
adulto - 4 gramas) 
 
• Oseltamivir para todos os casos de Síndrome 
Gripal que tenham situações de risco para 
complicações e que não tenham o diagnóstico de 
COVID-19 confirmado. Essa recomendação 
independe da situação vacinal do paciente, mesmo 
sendo acompanhado pela APS. O ideal é que se 
inicie o fármaco até 48 horas após o início dos 
sintomas. Reforça-se que é necessário que o 
paciente procure ajuda médica em casos de 
agravamento, mesmo em uso do Oseltamivir 
 

• Isolamento domiciliar por 14 dias a 
contar da data de início dos sintomas 
 
• Revisão a cada 48 horas, preferencialmente por 
telefone, solicitando consulta presencial se 
necessidade de exame físico 
 
• Manter repouso, alimentação balanceada e boa 
oferta de líquidos 
 
• Isolamento de contatos domiciliares por 14 dias 
 



Oseltamivir:  
• Adultos: 75mg, de 12 em 12 horas, por 5 dias. 
• Criança maior de 1 ano:  
• ≤15 kg, 30 mg, 12/12h, 5 dias  
• > 15 kg a 23 kg, 45 mg, 12/12h, 5 dias 
• > 23 kg a 40 kg, 60 mg, 12/12h, 5 dias 
• > 40 kg 75 mg, 12/12h, 5 dias 
• Criança menor de 1 ano de idade: 
• 0 a 8 meses, 3 mg/Kg, 12/12h, 5 dias 
• 9 a 11 meses, 3,5 mg/kg, 12/12h, 5 dias 

Fonte: WHO, 2019. Protocolo de Tratamento de Influenza, Ministério da Saúde 2017. 

 
Critérios para uso de Oseltamivir em Síndrome Gripal (Protocolo Influenza, MS, 2017)  

 
Na impossibilidade de se confirmar Síndrome Gripal específica por COVID-19 ou nas situações 
em que não se pode descartar infecção por influenza, considerar o protocolo de Síndrome 
Gripal e suas indicações para antigripal (descritas anteriormente, ver item 4.1). 

 
Condições de risco para complicações em casos de Síndrome Gripal com recomendação para 
uso de Oseltamivir:  
- 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). 
- Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação e 

possibilidade de reativação). 
- Cardiovasculopatias (excluindo Hipertensão Arterial Sistêmica). 
- 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 ≥ 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). 

 
Sinais de piora do estado clínico:  

● Persistência ou agravamento da febre por mais de 3 dias;  
● Miosite comprovada por CPK (2 a 3 vezes);  
● Alteração sensorial;  
● Desidratação; 
● Crianças: exacerbação dos sintomas gastrointestinais. 



 
Indicação do uso de Oseltamivir: 

● Síndrome Respiratória Aguda Grave (todos os casos); OU 
● Síndrome Gripal + fatores de risco (acima) e/ou sinais de piora do estado clínico 

(acima). 
 
Dose do Oseltamivir para pacientes com insuficiência renal: 
 

Quadro 6: Dose de Oseltamivir para pacientes com insuficiência renal 
Clearance de Creatina Tratamento 5 dias Profilaxia 10 dias 

Leve  
Clearance >60-90 ml/min 
 
Moderado  
Clearance >30-60 ml/min 
 
Grave 
Clearance >10-30 ml/min 
 
Pacientes em hemodiálise 
Clearance ≤ 10 ml/min 
 
Pacientes em Diálise Peritoneal 
Contínua Ambulatorial – 
dPCaClearance 
≤ 10 ml/min 

 
75 mg, 12/12 h 
 
 
30 mg, 12/12 h 
 
 
30 mg, 1 vez ao dia 
 
30 mg após cada sessão 
de hemodiálise* 
 
 
Única dose de 30 mg 
administrada imediatamente 
após troca da diálise 
 

30 mg, 1 vez por semana, 
imediatamente após troca da 
diálise** 
 

*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. 
**Serão duas doses de 30 mg cada, considerando-se os dez dias, em que ocorrerão apenas duas 
sessões de diálise. 

Fonte: CDC, 2017; Ministério da Saúde, 2020. 

 
                         

5.3 Manejo de casos graves 
Os casos estratificados como graves na APS devem considerar se a pessoa apresenta 
comorbidades ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial na APS e/ou 
isolamento domiciliar.  Esses casos necessitam de estabilização e encaminhamento para 
unidade ou centro de referência dentro da rede de atenção à saúde local. Garantir acesso com 
a Rede de Urgência de acordo com pactuação com gestor municipal/estadual e, se necessário, 
acionar transporte sanitário. 

● Identificar precocemente os pacientes evoluindo com sinais de gravidade (ver 
estratificação de risco e triagem de pacientes). 

● Manter acompanhamento clínico dos pacientes sintomáticos classificados inicialmente 
como casos leves, principalmente aqueles com fator de risco. As complicações da 
infecção por COVID-19 podem ser tardias, apresentando-se até a segunda semana 
após início dos sintomas (CDC, 2020). 

● Estabilização do paciente na APS: 
▪ Oferecer suporte de oxigênio a todos os pacientes com SRAG, esforço 

respiratório, hipoxemia ou choque. 
▪ Meta de saturação (SpO2): > 94%. 
▪ Considerar uso dos seguintes sistemas de oferta de O2: cânula nasal, 

máscara facial simples ou máscara facial com reservatório. Titular a 
oferta até obter a meta de saturação. 



▪ Evitar usar VNI ou cânula nasal de alto fluxo pelo risco de aerolização e 
potencial contaminação dos profissionais envolvidos. (AMIB e OMS, 
2020). 

o Oferecer analgésico e antitérmico. 
o Evitar realização de micronebulização (procedimento gerador de aerossol com 

potencial de contaminação). 

 
● Encaminhamento dos casos graves 

o Casos classificados como graves deverão inicialmente ser estabilizados na 
unidade básica de saúde e encaminhados para outro ponto de atendimento de 
maior complexidade dentro da atenção à saúde local. 

o Os CID-10 específicos para infecção por coronavírus são o B34.2 - Infecção 
por coronavírus de localização não especificada, e os novos códigos U07.1 - 
COVID-19, vírus identificado e U07.2 - COVID-19, vírus não identificado, clínico 
epidemiológico, que são os marcadores da pandemia no Brasil. Nos casos em 
que haja também classificação por CIAP, pode-se utilizar o CIaP-2 r74 (infecção 
aguda de aparelho respiratório superior). 

 
Acionar o SAMU ou transporte sanitário para a transferência do caso até o próximo ponto de 
atenção. 
No caso de pacientes em isolamento domiciliar com piora do quadro ou desenvolvimento de 
sintomas graves em familiares destes pacientes com confirmação clínico-epidemiológica, 
torna-se obrigatório o encaminhamento para outro nível de atenção.  
 
Ressalta-se que o monitoramento presencial ou por telefone dos pacientes em isolamento 
domiciliar deve ser feito, no máximo, de 48/48h e de 24/24h nos pacientes com mais de 60 
anos ou com comorbidades descompensadas.  
 

5.4 Notificação 
É mandatória a notificação  imediata de caso de Síndrome Gripal, via plataforma do e-SUS VE 
(https://notifica.saude.gov.br).   Casos notificados de SG, que posteriormente apresentarem 
teste para COVID-19 positivo, devem ser renotificados como casos confirmados, informando o 
resultado do teste. Também é considerado caso confirmado de COVID-19 a pessoa com SG e 
histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos 
sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi 
possível realizar a investigação laboratorial específica. Pessoas com SG e exame negativo para 
COVID-19 são consideradas casos descartados. 
Reforça-se a importância de se notificar tanto o caso confirmado como positivo, quanto o 
negativo, para o provimento de informações essenciais para o monitoramento da epidemia no 
Brasil. Para isso, é imprescindível notificar o  caso  suspeito de  Síndrome Gripal no  sistema  e-
SUS  VE  (https://notifica.saude.gov.br)  e  informar  o  resultado  do  teste  no  campo  
específico.  Caso o paciente já tenha sido notificado, é necessário que o procedimento seja 
realizado novamente, informado o resultado do teste. 
 
 

5.5 Recomendações em grupos especiais: 

Gestantes e puérperas não possuem risco individual aumentado, até onde as evidências atuais 

indicam, pela COVID-19, mas medidas devem ser adotadas para proteção da criança. Além 

disso, gestantes e puérperas têm potencial maior de risco para desenvolvimento de SRAG por 

Síndrome Gripal decorrente do vírus da influenza. 

https://notifca.saude.gov.br/


● Recomendações para gestantes e puérperas com Síndrome Gripal e risco para COVID-

19: 

- Mesmo podendo representar manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de 

dispneia deve ser valorizada na presença de Síndrome Gripal. 

- Em pacientes com sinais de agravamento, incluindo SpO2<95%, considerar o início 

imediato de oxigenoterapia, monitoramento contínuo e encaminhamento hospitalar; 

- Gestantes e puérperas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato 

de oseltamivir (Tamiflu), na dose habitual para adultos, indicado na Síndrome Gripal 

independentemente de sinais de agravamento, visando a redução da 

morbimortalidade materna. 

- Não se deve protelar a realização de exame radiológico em qualquer período 

gestacional, quando houver necessidade de averiguar hipótese diagnóstica de 

pneumonia. 

- A elevação da temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico, 

uma vez que a hipertermia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o 

paracetamol. 

 

● Puérperas com Síndrome Gripal e risco para COVID-19: 

- Manter a amamentação. 

- Manter, preferencialmente, o binômio em quarto privativo. 

- Manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro. 

- Orientar a realizar etiqueta respiratória. 

- Orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre 

antes do cuidado com o RN. 

- Orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN. 

- Profissional de saúde ao atender a puérpera e RN deve seguir as orientações de 

precaução padrão e gotículas. 

- Caso a puérpera precise circular em áreas comuns da casa, utilizar máscara cirúrgica. 

 

● Idosos:  

- Idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam 

compensados, devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica imediata. 

- Atentar para sinais de alerta incomuns, tais como: confusão mental aguda, agitação, 

sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade em 

deambular, quedas, ingestão alimentar diminuída, disfagia, incontinência, maior 

propensão para desenvolver taquipneia. 

- Taquipneia é sinal precoce de infecção respiratória em idosos (FR > 24 irpm). 

- Há maior atenção a possível ocorrência de anosmia considerando a maior propensão a 

déficit sensorial em idosos. 

- Provável maior incidência de delirium, bem como confusão mental. Em vigência de 

infecções, é possível a ocorrência de crises epilépticas em pessoas com menor reserva 

cerebral como idosos com atrofia cerebral importante.  

- Muitos idosos, principalmente de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) 

têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde que podem mascarar 

as manifestações da infecção por COVID-19. Assim, qualquer mudança significativa no 



estado clínico em relação à linha de base desses idosos sem explicações imediatas 

podem ser causadas por COVID-19.  

- Orienta-se que os profissionais da APS priorizem o atendimento domiciliar ao idoso 

mais vulneráveis como os acamados; orientem a restrição a atividades de convívio 

social; monitorem moradias e instituições coletivas. 

 

• Profissionais de Saúde: profissionais de saúde que testarem positivo no RT-PCR ou no 

teste sorológico deverão permanecer 14 dias afastados das atividades, a contar do 

início dos sintomas; os profissionais que testarem negativo no RT-PCR ou no teste 

sorológico devem retornar imediatamente ao trabalho, desde que assintomáticos.  

No caso de não haver testes, o retorno é possível após 7 dias de início dos sintomas e 

com pelo menos 72 horas sem sintomas. Nesse último caso, é necessário o uso de 

máscara cirúrgica integralmente até o décimo quarto dia após o início de 

sintomatologia. 

São consideradas condições de risco para os profissionais de saúde: Idade igual ou 

superior a 60 anos; Cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, 

cardiopatia isquêmica); Pneumopatias graves ou descompensadas (asma 

moderada/grave, DPOC);  Imunodepressão; Doenças renais crônicas em estágio 

avançado (graus 3, 4 e 5);  Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; Doenças 

cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; Gestação de alto risco;   

doença hepática em estágio avançado; obesidade (IMC > 40) com recomendação de 

afastamento laboral.  

Em caso de impossibilidade de afastamento dos profissionais, esses não deverão 

realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome 

Gripal. Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão, suporte, 

assistência nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de 

Síndrome Gripal. 

 

 

6. Medidas de prevenção à infecção  

Diante da pandemia do novo coronavírus que estamos vivenciando, medidas de prevenção à 

infecção tornam-se fundamentais. Medidas efetivas, se realizadas pelos diversos grupos 

populacionais, podem reduzir o potencial de infecção de forma sistemática. As principais 

medidas pertinentes a todos cidadãos encontram-se resumidas abaixo. 

6.1 Medidas essenciais à totalidade populacional 
a) Lavagem de mãos: estudos evidenciam que a lavagem correta das mãos é intervenção 
efetiva para a prevenção de contaminação viral (efeito protetor global de 46%). Ressalta-se 
que a lavagem das mãos pode ser realizada com sabão ou com utilização de soluções 
antissépticas, ambas com efetiva redução de contaminação. Além disso, a solução de álcool a 
70% torna-se importante aliada à profilaxia eventual, na impossibilidade de lavagem efetiva 
das mãos.  
b) Máscaras: desde abril de 2020, o Ministério da Saúde recomenda que toda a população utilize 

máscaras ao sair na rua. As máscaras cirúrgicas devem ser reservadas para o uso da população com 

sintomas respiratórios, profissionais de saúde, pessoas que cuidam de casos suspeitos ou 



confirmados de COVID-19 fora das unidades de saúde, por pessoas com 60 anos ou mais e por 

pessoas de qualquer idade com comorbidades de base, como doença cardiovascular ou 

diabetes, doença pulmonar crônica, câncer, doença cerebrovascular e imunossupressão. O 

restante da população assintomática deverá utilizar máscaras de fabricação caseira.  Além disso, é 

importante ressaltar que a utilização das máscaras não deve substituir, em hipótese alguma, o 

distanciamento social e a adequada higienização das mãos. 

c) Redução de contato com mucosas orais, nasais e oculares: nariz, boca e olhos são portas 

rápidas de contaminação a infecções virais. Dessa forma, medidas de diminuição de contato 

das mãos com essas mucosas são importantes métodos reducionais de infecção da COVID-19. 

A utilização de lenços descartáveis para higiene nasal, é recomendada. 

d) Evitar aglomerações populacionais e contato com potenciais doentes: ao reduzir a 

frequência de exposição a aglomerações de pessoas, reduz-se o risco de entrar em contato 

com indivíduos contaminados que podem estar, inclusive, assintomáticos.  

e) Realizar cobertura de boca e nariz ao tossir e espirrar: medida simples de cobertura de boca 

e nariz ao tossir e espirrar (com tecidos ou com cotovelo flexionado) permite a redução de 

aerossolização de perdigotos e, consequentemente, a possível proliferação viral. A 

higienização das mãos após tosse ou espirro, é recomendada. 

f) Não é recomendável o compartilhamento de objetos de uso pessoal como talheres, pratos, 

copos ou garrafas. 

g) Evitar contato com pessoas que apresentem sinais ou sintomas de infecções virais. 

h) Isolamento em caso de contaminação (domiciliar ou hospitalar). No isolamento domiciliar, 

manter o ambiente bem ventilado. 

A efetivação de procedimento de quarentena a pacientes confirmados de infecções virais por 

outros patógenos mostrou-se efetiva na redução do número de contaminações comunitárias. 

Assim, recomenda-se isolamento (doméstico ou hospitalar) na tentativa de mitigar a possível 

disseminação viral. 

6.2 Populações especiais 
Pacientes portadores de doenças crônicas estáveis devem ter seus receituários renovados pelo 
maior período possível. Deve ser feito o adequado planejamento para que não fiquem sem 
medicamentos, buscando assim evitar o trânsito desnecessário dessas pessoas pela UBS.  

Atenção especial deve ser dada às casas de repouso/lares de idosos sob responsabilidade das 

equipes, dado o maior potencial de gravidade da doença na população idosa. Ações de 

educação podem ser realizadas nesses locais, buscando a prevenção. Na ocorrência de um 

caso, cuidado redobrado deve ser dedicado ao paciente e aos demais moradores. 

 

 



6.3 Medidas importantes a profissionais de saúde 
Profissionais de saúde merecem atenção especial no que se refere à profilaxia, em função de 
estarem à frente da assistência à população. Medidas adequadas de prevenção são 
necessárias. Os métodos mais efetivos na profilaxia de contaminações da COVID-19 são 
listados a seguir: 

a) Utilização de máscaras de proteção individual e lavagem de mãos (ver tópico 6.1). 

b) Utilização de equipamentos de proteção ocular: estudos evidenciam que o uso de óculos de 

proteção reduz em até 95% a chance de se contaminar com diferentes infecções virais. Dessa 

forma, salienta-se a importância do uso desse equipamento de segurança individual, de forma 

extensiva, pelos profissionais de saúde da rede de Atenção Primária em Saúde durante 

atendimento do paciente. Não é necessário o uso na recepção/triagem, desde que mantida 

distância de um metro. 

c) Uso de barreiras físicas: estudos comprovaram que a utilização de luvas e jalecos (individuais 

ou em combinação), são associados à redução aproximada de até 67% do risco de 

contaminação por vírus. Assim, profissionais de saúde devem preconizar práticas habituais de 

utilização desses métodos de bloqueio de barreira na tentativa de redução de risco à COVID-

19. 

d) Em serviços de transporte de urgência e emergência e em ambientes hospitalares: sugere-

se, dentro das possibilidades, a manutenção de maior circulação de ar nessas localidades, o 

que possibilita maior renovação de ar e, consequentemente, redução dos casos de infecção 

pelas diversas doenças virais respiratórias (associadas ou não à COVID-19). 

e) Restringir o compartilhamento de utensílios pessoais (canetas, pranchetas, telefones, 

estetoscópios, dentre outros). 

Vale a pena ressaltar que as recomendações supracitadas não são direcionadas apenas aos 

profissionais da saúde. Considerando-se os potenciais riscos de contaminação, equipe de 

recepção, auxiliares de serviços gerais, seguranças e diversos outros atores sociais que atuam 

em hospitais ou clínicas de saúde, devem fazer eventualmente o uso das medidas abordadas 

acima. Exceção para o uso de óculos, luvas, aventais descartáveis, que são recomendados 

durante o atendimento do paciente em consultório, não sendo necessário o uso na 

recepção/triagem, desde que mantida distância de um metro. 
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