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Recomendações para o atendimento de pacientes nas diferentes 
etapas no serviço de urgência 

 

1. RECEPÇÃO AO PACIENTE: 
O funcionário deve fazer ficha em menos de 15 minutos e manter pelo menos 1 metro 

de distância dos pacientes. Se o paciente referir sintomas gripais (febre, tosse, coriza, falta de 
ar), o(a) recepcionista irá oferecer máscara cirúrgica ao paciente e seu acompanhante e 
encaminhá-lo para avaliação pelo enfermeiro da classificação de risco. Esse paciente deverá 
manter a máscara cirúrgica e ficar a 1 metro de distância dos outros pacientes durante toda a 
sua permanência no serviço. 
 

2. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:  
a. Precaução nível triagem hospitalar: 

i. Higiene das mãos; 
ii. Máscara cirúrgica (segundo Ministério da Saúde-MS e Surviving Sepsis 

Campaign - SSC, 2020); 
iii. Proteção ocular (óculos ou máscara facial) (segundo MS, usar durante 

procedimentos em que houver risco de exposição a respingos de sangue, 
secreções e excreções); 

iv. Luvas simples; 
v. Capote (segundo MS, usar durante procedimentos em que houver risco 

de exposição a respingos de sangue, secreções e excreções); 
vi. Gorro para cabelo (não encontrada referência específica, mas é boa 

prática). 
b. Atribuições do enfermeiro triagista: 

i. Reconhecer precocemente os casos suspeitos; 
ii. Encaminhamento imediato para área separada dos demais pacientes; 

iii. Definir quais pacientes devem ser tratados em nível hospitalar 
(vide critérios de casos suspeitos que necessitam tratamento 
hospitalar e quadro com as comorbidades); 

iv. Entre aqueles com indicação de tratamento hospitalar, definir 
gravidade do caso para definir prioridade de atendimento:seguir 
ferramenta de triagem para definir fluxo de paciente (ideal novo 
Protocolo de Manchester):  

1. Verde – setor verde; 
2. Amarelo – consultórios, setor amarelo; 
3. Laranja ou vermelho – sala de emergência 



v. Ativar equipe para precaução de contato/respiratório --> 
paramentar; 

vi. Nos casos definidos como indicação de tratamento domiciliar, proceder 
as orientações pertinentes (Protocolo APS). 
 

Recomendação (MS, 2020): Todos os pacientes que buscarem os serviços de saúde (Atenção 
Primária à Saúde, Unidade de Pronto Atendimento, Pronto-Socorro, Atendimento Pré-Hospitalar 
Móvel e Hospitais), deverão ser submetidos à triagem clínica, que inclui reconhecer 
precocemente um caso suspeito e, se necessário, encaminhamento imediato para uma área 
separada dos demais (1 metro de distância, com a maior restrição possível ao número de acessos 
à área, inclusive visitantes), que contenha suprimentos de higiene respiratória e das mãos. 

 
 
Definição de casos suspeitos que devem ser tratados em nível ambulatorial (APS/ESF): 
 

❖ Síndrome gripal com sintomas leves (sem dispneia ou sinais e sintomas de gravidade - 
ver abaixo) 

E 

❖ Ausência de comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar/sinais de 
gravidade (Quadro 1). 

 
 

Definição de casos suspeitos que devem ser tratados em nível hospitalar:  
(adaptada do MS, 2020) 

 
1. ADULTOS: Síndrome gripal que apresente dispneia ou algum dos sinais e sintomas de 

gravidade abaixo, ou comorbidade que contraindique tratamento ambulatorial: 
 

● Comprometimento do sistema respiratório: 
○ Ronco, retração sub/intercostal grave; ou 
○ Cianose central; ou 
○ Saturação de oximetria de pulso < 95% em ar ambiente; ou 
○ Taquipneia (>30 irpm) *. 

 
● Comprometimento do sistema cardiovascular: 

○ Sinais e sintomas de hipotensão arterial (PAS<90 mmHg e/ou PAD<60 
mmHg); ou 

○ Sinais de hipoperfusão periférica (tempo de enchimento capilar > 3 
segundos, extremidades frias, pele mosqueada); ou 

○ Pulsos finos. 
 

● Sinais e sintomas de alerta adicionais: 
○ Piora nas condições clínicas de doenças de base (por exemplo, 

pneumopatia ou cardiopatia descompensada); ou 
○ Alteração do estado mental, confusão ou letargia; ou 
○ Persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 

horas de período afebril. 
 



* Apesar do Ministério da Saúde recomendar frequência respiratória acima de 30 irpm para 
manejo em serviço de pronto atendimento, a COVID-19 é uma doença dinâmica e progressiva, 
com possibilidade de evolução para síndrome de disfunção respiratória do adulto e 
insuficiência respiratória aguda, na qual deve ser considerada intubação precoce. Dessa 
forma, as organizadoras desse documento recomendam cautela nos casos de dispneia com 
frequência respiratória acima de 24 irpm. Nesses casos, avaliar se há broncoespasmo ou outra 
condição que possa ser manejada para melhoria do padrão respiratório. 
 

2. CRIANÇAS: Síndrome gripal que apresente dispneia ou algum dos sinais e sintomas de 
gravidade abaixo: 
 

● Comprometimento do sistema respiratório: 
○ Falta de ar ou dificuldade para respirar; ou 
○ Ronco, retração sub/intercostal severa; ou 
○ Cianose central; ou 
○ Batimento de asa de nariz; ou 
○ Movimento paradoxal do abdome; ou 
○ Bradipneia e ritmo respiratório irregular; ou 
○ Saturação de oximetria de pulso < 95% em ar ambiente; ou 
○ Taquipneia (Quadro 2). 

 
● Comprometimento do sistema cardiovascular: 

○ Sinais e sintomas de hipotensão (Quadro 3); ou  
○ Diminuição do pulso periférico. 

 
● Sinais e sintomas de alerta adicionais: 

○ Inapetência para amamentação ou ingestão de líquidos; ou 
○ Piora nas condições clínicas de doença de base; ou 
○ Alteração do estado mental: confusão ou letargia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 1. Comorbidades que contraindicam acompanhamento ambulatorial da síndrome 
gripal em APS/ESF 

 

COMORBIDADES QUE CONTRAINDICAM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL NA APS/ESF 

Doenças cardíacas crônicas Doença cardíaca congênita 

Insuficiência cardíaca 

Doença cardíaca isquêmica descompensada 

Doenças respiratórias crônicas DPOC e asma mal controlados 

Doenças pulmonares instersticiais com complicações 

Fibrose cística com infecções recorrentes 

Displasia broncopulmonar com complicações 

Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade 

Doenças renais crônicas Em estágios avançados (graus 3, 4 e 5) 

Pacientes em diálise 

Imunosupressos Transplantados de órgãos sólidos 

Por doenças e/ou medicamentos (quimioterapia, radioterapia, ou 

outros) 

Portadores de doenças cromossômicas e 

com estados de fragilidade imunológica 

Síndrome de Down, por exemplo 

Diabetes 

Gestantes em qualquer idade gestacional, sintomáticas, com suspeita de síndrome gripal COVID-19 

Puérperas até 2 semanas após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal) 

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



Quadro 2. Frequência respiratória normal (por minuto) em crianças 
 

IDADE 
FREQUÊNCIA  

RESPIRATÓRIA 

1 a 12 meses 30 a 53 

1 a 2 anos 22 a 37  

3 a 5 anos 20 a 28  

Escolar 18 a 25 

Adolescentes 12 a 20 

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

 
 

Quadro 3. Frequência cardíaca normal (por minuto) em crianças. 
 

IDADE VIGÍLIA SONO 

Recém-nascido 100 a 205 90 a 160 

1 a 12 meses 100 a 180 90 a 160 

1 a 2 anos 98 a 140 80 a 120 

3 a 5 anos 80 a 120 65 a 100 

Escolar 75 a 118 58 a 90 

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

3. ATENDIMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS: 
 

a. Precaução nível atendimento clínico de paciente suspeito: 
i. Higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente; 

ii. Máscara cirúrgica - evite tocar na máscara enquanto estiver em uso; ao 
remover a máscara, utilize técnica apropriada (não toque na frente, 
remova sempre por trás). Substitua a máscara usada por uma nova 
assim que ela ficar úmida; 

iii. Óculos de proteção ou protetor facial que cubra a frente e os lados do 
rosto - deve ser higienizado após o uso; 

iv. Luvas; 
v. Capote; 

vi. Gorro para cabelo. 
 
 
 
 



b. Precaução nível aerossol (intubação orotraqueal, aspiração orotraqueal, 
procedimentos invasivos, punção de exames de sangue ou acesso 
periférico): 

i. Obrigatório N95 ou PPF2; 
ii. Óculos; 

iii. Luvas; 
iv. Capote; 
v. Gorro para cabelo. 

 
Recomendação: O ideal é ter um consultório/ambiente isolado em cada um desses setores 
para atender os casos suspeitos. Se não existir, deve ser feita a paramentação de toda a equipe 
no mesmo espaço físico do paciente.  
 

4. ATENDIMENTO INICIAL DO PACIENTE GRAVE:  
 

Aqueles pacientes triados como vermelho ou laranja - sala de emergência. 
 
Quadro 4. Mnemônico ABCDE para abordagem do paciente grave. 

 

MNEMÔNICO ABCDE PARA ABORDAGEM INICIAL DO PACIENTE GRAVE 

A Airway: vias aéreas Avaliar a permeabilidade das vias aéreas 

B Breathing: respiração 

e ventilação 

Avaliar a capacidade de respiração e ventilação. Deve-se avaliar a 

expansibilidade pulmonar, frequência respiratória e se há esforço 

respiratório. Deve ser feita ausculta pulmonar para determinar a presença 

de murmúrio vesicular ou sons respiratórios anormais. Determinar se há 

necessidade de intubação orotraqueal. Aferir saturação de oxigênio 

(oximetria de pulso) e se há necessidade de oxigênio suplementar (vide 

fluxograma 1). 

C Circulation: circulação Avaliar o estado hemodinâmico do paciente: frequência cardíaca, pressão 

arterial, perfusão periférica, ausculta cardíaca, pulsos e sinais de choque 

(perfusão periférica reduzida, sudorese fria, pele mosqueada ou pegajosa). 

Avaliar necessidade de reposição volêmica e/ou aminas. 

D Disability: estado 

neurológico 

Avaliar o estado mental do paciente. A Escala de Coma de Glasgow é a mais 

utilizada. 

E Exposure: exposição Exposição completa do corpo para avaliar demais lesões. Respeite a 

dignidade do paciente e minimize a perda de calor. Avalie se o ambiente ao 

qual ele está exposto é seguro 

       Fonte: Adaptado de Serufo e Marcolino (2018). 

 



a. ABCDE (Quadro 4). No caso da COVID-19, o foco na abordagem inicial é 
identificar precocemente duas síndromes ameaçadoras da vida: insuficiência 
respiratória e instabilidade hemodinâmica (choque). 

b. MOV: Monitorização contínua, oxigenoterapia se necessário e acesso venoso 
periférico calibroso (idealmente 2 acessos).  

Observação: No momento da punção do acesso venoso, coletar sangue para exames, caso isso 
não atrase a realização dos demais procedimentos da abordagem primária.  
 

❖ PROTOCOLO DE SUPLEMENTAÇÃO DE O2 
 

É necessário atentar ao fato de que os pacientes com COVID-19 podem desenvolver 
"hipóxia silenciosa": suas saturações de oxigênio podem cair para níveis baixos e precipitar a 
insuficiência respiratória aguda sem a presença de sintomas óbvios de desconforto 
respiratório (BMJ, 2020). 

Administrar oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes com sinais de 
insuficiência respiratória, hipoxemia ou choque. Usar o menor fluxo necessário para manter o 
alvo de saturação de oxigênio > 94%. É sugerida suplementação de O2 se Sat.O2≤ 94% 
(ABRAMEDE, 2020) e recomendada suplementação se Sat.O2< 90%, não atingindo 
valores maiores do que 96% com a oxigenação (SSC, 2020). O Fluxograma 1 guia a 
administração de oxigênio segundo saturação e gasometria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fluxograma 1. Indicação de suplementação de oxigênio segundo saturação, sinais de 
insuficiência respiratória e PaO2 na gasometria. 

* Utilizar PaO2 corrigida pela idade. Fórmula: 109 - (idade x 0,45) 
¹ Principais sinais de Insuficiência Respiratória Aguda (IRpA): taquipneia, dispneia, alteração do estado mental, esforço 
respiratório (tiragens intercostais e subdiafragmáticas, tiragem de fúrcula, batimento de aletas nasais), respiração paradoxal,  
diminuição ou ausência dos sons respiratórios,  cianose de mucosas e leitos ungueais, sinais de liberação de catecolaminas 
(diaforese, taquicardia e hipertensão) e bradipneia/apneia (em estágios mais graves e tardios).  
² Principais sinais de choque: má perfusão periférica (pele fria, pegajosa e com enchimento capilar lentificado: >3 segundos); 
oligúria; alterações do estado mental (agitação, confusão, delírio, obnubilação e coma); e hipotensão (PAS <90 mmHg ou uma 
queda >40 mmHg na PAS). 

Fonte: Adaptado de AMIB, ABRAMEDE e AMB (2020). 
 
 

❖ PROTOCOLO DE MANEJO DO BRONCOESPASMO (adaptado de AMIB, 2020) 
 

➢ Sinais de broncoespasmo: sibilos, tempo expiratório prolongado e/ou esforço 
expiratório; 

➢ Classificação do broncoespasmo (adaptado de GINA 2019): 
 

■ Leve a moderado: Paciente fala frases longas, prefere assentar a deitar, 
não se apresenta agitado. Taquipneia, sem uso de musculatura acessória. 
FC ≤120 bpm, Sat.O2> 90%; 

■ Grave: Paciente com fala entrecortada, senta-se com tronco projetado 
para a frente, FC > 30 irpm, uso de musculatura acessória (esforço 
respiratório), FC > 120 bpm, Sat.O2< 90%, cianose; 

■ Ameaçador à vida: Paciente sonolento, confuso, tórax silencioso, 
arritmia, padrão respiratório paradoxal, exaustão ou PCO2> 40. 

 
 



 
Recomendações: 
 

● Medida de pico de fluxo ou peak flow não é recomendada se suspeita de infecção pelo 
coronavírus (risco de aerossolização); 

● Evitar uso de corticoide; 
● Beta2-agonista e ipratrópio são medicamentos essenciais na abordagem do paciente 

com broncoespasmo. Dar preferência aos dispositivos via inalatória por meio de 
inalador dosimetrado pressurizado (“spray”, “bombinhas"); 

● O uso de micronebulização é desaconselhado, pois pode aumentar a dispersão do 
vírus, expondo profissionais de saúde e outros pacientes à contaminação; 

● Para paciente sob ventilação mecânica invasiva, administrar os 
broncodilatadores no ramo inspiratório do circuito, em sistema fechado, na peça 
de acoplação específica para execução dos puffs; 

● Se broncoespasmo grave, não aguardar ausência de resposta para usar ipratrópio. Não 
há evidências específicas do manejo de pacientes com COVID-19, mas em pacientes 
com crise asmática que necessitam de tratamento hospitalar, não há evidências de 
malefício de usar a terapia combinada logo à admissão; 

● Sulfato de magnésio 2g EV, infusão em 20 minutos, pode ser uma droga adicional em 
casos de broncoespasmo grave, que não respondem à terapia otimizada instituída ou 
naquelas com crises potencialmente fatais. Evidências em pacientes com crise 
asmática apontam para potencial benefício: atividade broncodilatadora, possivelmente 
devido à inibição do influxo de cálcio na musculatura lisa das vias aéreas, com redução 
de hospitalizações e melhora de função pulmonar.  

 
Fluxograma 2. Manejo do broncoespasmo em caso suspeito ou confirmado de COVID-19 

 
Fonte: Adaptado de ABRAMED, AMIB e AMB (2020); GINA (2019). 
 
 



 

❖ PROTOCOLO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA 
 

A ventilação mecânica não invasiva não é recomendada na maioria dos casos, 
pois a taxa de falha é alta e pode precipitar a liberação de aerossóis no ambiente. Essa 
recomendação é importante principalmente em cenários de não existência de ambiente 
isolado para manejo de cada paciente, realidade comum nos prontos atendimentos do Brasil. 
Considerar o uso em casos de disfunção respiratória leve, sobretudo em pacientes com DPOC 
exacerbado, suspeita de congestão pulmonar ou pacientes com imunossupressão, e somente 
se houver condições ideais de precaução de disseminação do vírus por aerossóis e por contato 
(todos os presentes no ambiente devem usar máscara N95 ou PFF2).  O ideal é que o suporte 
ventilatório seja oferecido para o paciente alocado em quarto com pressão negativa e que 
todos os profissionais envolvidos estejam adequadamente paramentados. Nesses casos de 
exceção, recomenda-se ficar atento à resposta do paciente e limitar a VNI por no máximo 
2horas, apenas em caso de benefício evidente. 

O SSC 2020 recomenda o uso de cateter nasal de alto fluxo se disponível e, 
posteriormente, um curso de VNI em pacientes com sepse/choque séptico. Avaliar segurança 
dos profissionais envolvidos, bem como ambiente adequado antes de considerar tal prática é 
recomendado. Recomenda-se pesar o risco/benefício entre escassez de ventiladores 
disponíveis (o uso de VNI e cateter de alto fluxo reduziria a quantidade de intubações) 
versus a escassez de ambientes adequados com pressão negativa e quantidade de 
insumos de proteção profissional como N95 e vestimentas para proteção contra 
aerossolização. 

 
Avaliar necessidade de intubação orotraquealprecoce. Suas indicações são: 

● Falência na oxigenação: falência em manter Sat.O2> 94% com cateter nasal ou máscara 
com reservatório. 

● Falência na ventilação: pCO2> 50 e/ou pH< 7,25. 
● Inabilidade de proteger ou manter via aérea: rebaixamento do sensório (Glasgow ≤ 8), 

inabilidade de fonação adequada com indícios de disfagia ou ausência ou não 
efetividade do reflexo de tosse. 

● Paciente com FR > 30 resp/min que não melhora a despeito das medidas 
instituídas. 

 
Ficar atento caso o curso clínico do paciente não esteja melhorando. Avaliar se há 

alguma medida modificadora de doença que, se tomada nos próximos minutos, evitará a 
intubação. Como enfatiza-se o não incentivo do uso da VNI, avaliar criteriosamente as chances 
de o paciente melhorar apenas com o início do tratamento suportivo. A COVID-19 é uma 
doença dinâmica e progressiva, na qual deve ser considerada intubação precoce. Avaliar 
conforme julgamento clínico, nos casos que as indicações acima não englobarem a situação do 
seu paciente. 
 

❖ PROTOCOLO DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (adaptado de ABRAMED. AMIB e AMB, 
2020) 

 
O procedimento deve ser realizado por um profissional treinado e experiente, visando 

minimizar o número de tentativas e risco de transmissão, utilizando precauções para 
aerossóis (N95 ou PFF2, luvas, óculos, gorro e capote).  Encoraja-se utilizar um fluxograma do 



tipo checklist de intubação específico para COVID-19 para predição de dificuldades e melhor 
planejamento das possíveis complicações conforme dificuldades identificadas (Figura 1). 
Figura 1. Checklist para acompanhar o procedimento de intubação orotraqueal em pacientes 
com suspeita ou confirmação de coronavírus. 
 

 
 

1. Preparar o paciente:  
a. Se o paciente estiver acordado e consciente, informá-lo do procedimento, bem 

como certificar-se da ausência de alergias. Em caso de nível de consciência 
alterado, não se esquecer de certificar com familiares se há diretriz antecipada 
de vontade expressa deixada por paciente, principalmente idosos e portadores 
doenças crônicas avançadas (por exemplo, vontade expressa prévia de não ser 
intubado). 

b. Certificar-se quanto aos preditores de intubação difícil (usar mnemônico como 
LEMON - Figura 2), como mobilidade do pescoço, classificação de Mallampati 
etc. 

c. Avaliar preditores de ventilação difícil, como ausência de dentes, presença de 
barba, obesidade etc. 

d. Certificar-se que o paciente tenha 2 acessos periféricos e que a condição 
hemodinâmica esteja estável. Se hipotenso, avalie bolus de cristaloide se 
tolerância e ausência de contraindicação e, com isso, considere início de aminas 
vasopressoras precocemente. 

e. Realizar pré-oxigenação apneica com máscara facial com reservatório com 
menor fluxo de ar possível para manter oxigenação efetiva (saturação O2 ≥ 
94%, idealmente 100%), evitando ventilação assistida com o dispositivo de 



bolsa-válvula-máscara ou o uso de dispositivos supraglóticos, pelo potencial de 
aerossolização e contaminação dos profissionais. Considerar ventilar apenas se 
saturação <90%, com fluxo de oxigênio a 6-15L/min, ou menor fluxo possível 
para atingir saturação ideal, no dispositivo bolsa-válvula-máscara, COM USO DO 
FILTRO HEPA ACOPLADO AO DISPOSITIVO, bem como sistema de aspiração 
fechado (trach-care) (Figura 3). Observar o posicionamento do paciente. 
Idealmente, deve ter alinhamento do lóbulo da orelha com manúbrio esternal, 
com coxim occipital e posição sniffing (Figura 4) e, em casos especiais - como 
obesidade, considerar posição de ramp (travesseiros para elevação da cabeceira 
e com isso alinhamento da orelha com esterno) (Figura 5). 

 
Figura 2. Avaliação de preditores de intubação difícil conforme mnemônico LEMON. 

 
Fonte: Adaptado de International Emergency Medicine Education Project (2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3. Sugestão de dispositivo bolsa-válvula-máscara adaptado (ambu) para proteção 
contra aerossolização. Acoplar filtro HEPA e sistema de aspiração fechado antes da conexão 
com a máscara. 
 

 
Fonte: Esquema criado pelos autores, imagens de domínio público extraídas do Google imagens.  

 
Figura 4. Posicionamento ideal do paciente para proceder a intubação orotraqueal - posição 

do cheirador (sniffing position), com uso de coxim occipital. 
 

 
                 Fonte: Adaptado de DigestiveDiseasesandSciences (2016). 

 
 
 
 



Figura 5. Adequação da altura da cabeça do paciente conforme condição especial de 
obesidade (ramp position). 

 

 
            Fonte: Adaptado de Google imagens. 

 
2. Preparar o material: 

a. Certifique-se de que todo o material necessário, incluindo via aérea alternativa, 
está disponível para o procedimento; 

b. O material necessário deverá ser separado e identificado e, uma vez aberto, 
descartado; 

c. Os profissionais envolvidos devem estar preparados com uso de, no mínimo, 
capote, máscara N95, óculos de proteção e gorro; 

d. O paciente deve estar monitorizado com eletrocardiografia contínua, pressão 
arterial, saturimetria e capnógrafo (idealmente). Para confirmar a intubação 
orotraqueal, a capnografia é o método desejável, tendo em vista a difícil 
visualização no momento da intubação pelo uso do EPI e a sua acurácia; 

e. A lista de materiais indicados apresenta-se no Quadro 5. Enfatiza-se a 
importância de cada instituição criar sua própria lista de materiais adaptados a 
sua realidade; 

f. O uso do cateter nasal a 5 L/min fornecido por uma segunda fonte de oxigênio 
durante a realização do procedimento é encorajado com o objetivo de reduzir a 
chance de dessaturação durante a laringoscopia; 

g. O uso de pinças retas fortes é importante para clampear o tubo quando houver 
a necessidade de mudança de circuitos/ventiladores, com o objetivo de 
minimizar a aerossolização. Orienta-se cobrir o tubo com uma gaze simples 
para proteção contra danificação do tubo orotraqueal, que poderia trazer 
problemas de aerossolização maiores; 

h. Pelo mesmo motivo, deve-se considerar a conexão direta ao ventilador de 
transporte que deve utilizar o mesmo circuito dos ventiladores da unidade de 
terapia intensiva de referência. Lembrar de conferir a disponibilidade e 
montagem do respirador antes de proceder a intubação; 

i. A todo o momento em que a desconexão do circuito do ventilador for 
necessária, lembre-se de clampear o tubo e desligar a conexão de ar do 
respirador para prevenir a disseminação do vírus para o ambiente e com isso 
expor os profissionais; 

j. As drogas a serem utilizadas devem ser conferidas com circuito em alça de 
comunicação antes do início do procedimento. Tenha disponível aminas e 
cristaloides próximos ao paciente, devido a chance de descompensação 



hemodinâmica, além das questões logísticas de impossibilidade de busca rápida 
de material devido às precauções de contaminação. 

 
3. Preparar a equipe: 

a. O momento da intubação orotraqueal geralmente conta com um número alto de 
assistentes e pessoas interessadas no aprendizado do tema. Para o caso de 
suspeita ou confirmação de COVID-19, sugere-se restrição do número de 
pessoas presentes durante o procedimento; 

b. Procedimentos invasivos, sobretudo aqueles que geram aerossol, como a IOT, 
devem contar com o menor número possível de profissionais na cena e devem 
ser realizados pelos profissionais mais experientes da equipe, a fim de se 
minimizar a duração e aumentar a chance de sucesso; 

c. Sugere-se um líder da equipe que, de preferência, seja o médico mais experiente 
do setor, ou alguém indicado por esse (expertise adequada); 

d. É necessário um profissional para prestar assistência ao intubador, de 
preferência o fisioterapeuta do setor, para proceder auxílio na extensão da 
cabeça, mobilização da via aérea para melhor visualização da glote, aspiração 
oral, testagem dos tubos, além de conferência no posicionamento adequado do 
tubo após intubação; 

e. É necessária a presença de enfermeiro para preparo e administração das 
drogas, e auxílio na monitorização dos dados vitais e possíveis intercorrências 
do paciente; 

f. Profissional adicional para chamar ajuda se necessário, como anestesiologia, 
cirurgia geral, material de via aérea alternativa. Sempre chamar ajuda se 
profissional não experiente em IOT. 
 

4. Preparar para possíveis complicações: 
a. Descrever quais são as principais complicações possíveis esperadas e planejar 

ações para cada uma delas (planos A, B, C e D); 
b. Conferir nesse momento a existência e disponibilidade de materiais de via 

aérea alternativa, como materiais para performance de cricotireoidostomia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 5. Materiais indicados para intubação 
 

KIT INTUBAÇÃO ADULTO COVID-19 

5 Kits de EPIs 
completos 

Bisturi nº 22 + tubo 6-0 
ou kit cricostomia padrão 

Succinilcolina 100mg 
(x2) 

Cristaloide 500mL 
(x4) 

Ventilador de 
transporte + 
Monitor de 

Transporte + 
Capnógrafo BOUGIE + fio guia Pinça reta forte - Kosher 

ou Kelly 
Quetamina 50mg/mL 

(x1) 
SF 0,9% 100 mL (x1) 

Laringoscópio lâmina 
reta 4 e lâmina curva 

3-4 

Cufômetro Lidocaína 2% sem 
vasoconstritor (x1) 

SGl 5% 100 mL (x1) Bomba 
infusora com 
3 canais ou 3 

bombas 
infusoras Tubo orotraqueal 7-

0; 7-5; 8-0 e 8-5 
Estetoscópio Midazolam 5mg/mL - 

3mL (x1) 
Norepinefrina 
8mg/4mL (x2) 

Filtro HEPA (x2) Rocurônio 10mg/mL 
(x2) 

Fentanil 50mcg/mL - 
2mL (x1) 

Circuito de Ventilação 
Mecânica 

  Fonte: Adaptado de AMB, AMIB, ABRAMEDE (2020). 
 
 

❖ SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 
 

1. Pré-oxigenação:  
a. Uso de máscara com reservatório com o menor fluxo de ar possível para manter 

oxigenação efetiva (saturação O2 ≥ 94%, idealmente 100%).   
b. Evitar ventilação assistida com o dispositivo de bolsa-válvula-máscara ou 

uso de dispositivos supraglóticos, pelo potencial de aerossolização e 
contaminação dos profissionais. Ventilar apenas se saturação <90%, com fluxo 
de oxigênio variando de 6-15 L/min no dispositivo bolsa-válvula-máscara 
adaptado, conforme figura 3. 

c. O uso concomitante de cateter nasal a 5L/min, fornecido por fonte de oxigênio 
adicional durante o procedimento, pode contribuir para a redução da 
velocidade da queda da saturação. 
 

2. Drogas na intubação: 
 

a. Quetamina 1,5 a 2mg/Kg foi definida como droga de escolha na indução por 
manter estabilidade hemodinâmica associada a propriedades 
broncodilatadoras. Tem benefício de possuir propriedades analgésicas (pode 
dispensar medicação pré-indutora). Observar as contraindicações a esta droga 
(principalmente hipersensibilidade e pacientes em que o aumento da pressão 
arterial pode precipitar piora clínica), podendo ser substituída quando 
necessário. 
 

b. Em casos de contraindicação ou indisponibilidade da quetamina: 
i. Pré-indução: 



1. Lidocaína1,5 mg/Kg: Possui propriedade de abolir os reflexos 
laríngeos e potencializar o efeito anestésico de outras drogas. 
Deve ser utilizada como pré-medicação em média 3 minutos 
antes da indução se outra droga que não a quetamina for a 
escolhida para indução. 

2. Fentanil: Opção de droga pré-indutora se outra droga não 
disponível e o paciente com indicação de pré-indução (lembrar 
que nem sempre é necessário). 
 

ii. Indução: 
1. Etomidato ou propofol são opções preferíveis ao midazolam, 

quando disponíveis, devido a menor risco de instabilidade 
hemodinâmica. 

2. Em casos de choque séptico, preferir o uso de propofol e, se 
indisponível, usar midazolam (recomendação fraca relacionada à 
incerteza quanto ao risco de insuficiência adrenal relativa com o 
uso do etomidato, somado à recomendação de evitar o uso do 
corticoide). 
 

c. Bloqueio neuromuscular facilita a intubação e evita a tosse durante o 
procedimento:  

i. Succinilcolina 1 mg/kg ou rocurônio 1,2mg/kg (lembrar que é 
extremamente mandatório a dose correta dos bloqueadores 
neuromusculares, uma vez que a tosse pode ser um potencial 
disseminador da doença entre os profissionais envolvidos). 
 

d. Cuidados pós-intubação: 
i. O tubo deve ser inserido com o conector intermediário extensível e 

tampa acoplados, conector esse que normalmente vem com o sistema de 
filtro HME (Figura 6); 

ii. Outra sugestão é tampar a abertura superior do tubo orotraqueal com a 
borracha que constitui o êmbolo de uma seringa de 20mL, protegendo 
assim a saída de ar do paciente ao ser intubado; 

iii. Imediatamente após a passagem do tubo pela glote e insuflação do 
balonete, o posicionamento adequado na via aérea deve ser confirmado 
por capnografia. Em caso de indisponibilidade da capnografia, a ausculta 
gástrica deve ser primeiramente realizada pelo assistente de intubação, 
auscultando após a presença de som respiratório no campo pulmonar 
direito e depois na base pulmonar esquerda. Lembrar que a ventilação 
deve ser realizada por sistema de ambu adaptado (Figura 3) ou com a 
conexão diretamente ao sistema de ventilador e início de ciclagem 
(ideal); 

iv. Para conectar o tubo no sistema do respirador, faça clampagem do tubo 
com pinça reta forte tipo Kosher ou Kelly, com a proteção de uma gaze 
entre o tubo e a pinça; 

v. Repita a avaliação ABCD e avalie necessidade de vasopressores e 
cristaloides pelo potencial de hipotensão pós-intubação, visto a 
atribuição de pressão positiva e efeito colateral dos sedativos; 

vi. Elevar a cabeceira do paciente 30-45 graus; 



vii. Coletar material para exame, caso ainda não tenha sido feito; 
viii. Fentanil e Midazolam podem ser utilizados para sedação e analgesia 

imediatas pós-intubação, porém é importante lembrar do potencial de 
bradicardia e hipotensão dessas drogas; 

ix. Podem ser realizados bolus de quetamina até as infusões estarem 
prontas; 

x. Considerar invasão com cateter venoso central e linha arterial após o 
procedimento pela mesma equipe, caso indicado. Para isto, os 
respectivos materiais deverão ser preparados antes do início da 
intubação orotraqueal. Essa recomendação é extremamente importante 
para evitar exposição de um mesmo paciente a diversos profissionais, 
além de otimizar o tempo da equipe como um todo, além de recursos 
como vestimentas, etc.; 

xi. A conexão do tubo orotraqueal ao ventilador deve ser realizada com 
colocação prévia de filtro apropriado na saída do circuito expiratório do 
ventilador para o ambiente (ex.: filtro expiratório HEPA) além do filtro 
umidificador HME próximo ao tubo e sistema de aspiração fechado 
(trach-care); 

xii. O uso de broncodilatadores (beta2-agonistas e brometo de ipratrópio) 
deve ser realizado com dosadores milimetrados através de aerocâmara 
interposta após o filtro/umidificador do sistema de ventilação no ramo 
inspiratório do circuito, com o devido cuidado de administrar 
imediatamente após o final da expiração; 

xiii. A preferência pelo uso de materiais de transporte é para sempre lembrar 
da necessidade do transporte rápido ao destino definitivo do caso, além 
de evitar a contaminação de outros materiais, deixando o setor pronto 
para o recebimento de outros pacientes. Porém, a exequibilidade de tal 
recomendação deve ser considerada em cada unidade de saúde; 

xiv. Proceda radiografia de tórax para verificar posicionamento do tubo e 
potenciais complicações do procedimento e considere tomografia de 
tórax devido maior sensibilidade para achados da COVID-19; 

xv. Confira a pressão do balonete do tubo orotraqueal; 
xvi. Considere sondagem nasoentérica devido ao benefício da dieta enteral 

para trofismo gástrico precocemente; 
xvii. Lembre-se de deixar prescrita a higiene oral de 12/12 horas para 

reduzir risco de pneumonia associada à ventilação mecânica; 
xviii. Atente para cuidados com os olhos, uma vez que o paciente ficará sedado 

na maioria das vezes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 6. Indicação de materiais para reduzir o risco de aerossolização durante o 
procedimento de intubação.  
 

 
Estratégia de inserir o tubo acoplado com o conector intermediário extensível com tampa, parte do sistema de 

filtro HME. Utilizar a pinça para clampear o tubo no momento da conexão no sistema do ventilador, com 
proteção de uma gaze. Fonte: Imagens de domínio público extraídas do Google imagens. 

 
 
O Fluxograma 3 é uma outra opção de síntese do protocolo de intubação orotraqueal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fluxograma 3. Protocolo de intubação orotraqueal em caso suspeito ou confirmado de 
COVID-19 

 

 
 

 
Fonte: AMIB, AMB, ABRAMEDE (2020). 
 

 

❖ PARÂMETROS INICIAIS NA VENTILAÇÃO MECÂNICA:  
(Adaptado de AMIB,2020 e ARDSnet, 2020) 

 
● Modo volume ou pressão controlada (VCV ou PCV) com volume corrente de 6mL/kg de 

peso (MS e SSC 2020 recomendam 4-8 mL/kg de peso corporal presumido); 
● O peso corporal em mulheres pode ser calculado com a fórmula: 45.5 + (0.91)(altura 

em cm - 152.4) e em homens: 50 + (0.91)(altura em cm - 152.4). (NEJM, 2020) 

● Pressão de distensão ou driving pressure (Pressão de platô - PEEP) < 15cmH20;  
● Pressão de platô recomendada é < 30 cmH2O; 



● Sugere-se uma estratégia de PEEP mais elevada em comparação à PEEP mais baixa. 
Atentar quanto a risco de barotrauma (SSC, 2020); 

● Regular a menor PEEP suficiente para manter a PaO2 adequada com FiO2< 60% - 
saturação recomendada entre 90-95% (em caso de necessidade de FiO2 acima de 60% 
utilizar a tabela PEEP/ FiO2 SARA moderada/grave - Quadro 6); 

● Frequência respiratória: 20 a 35 irpm para manter PaCO2 entre 45 a 55 mmHg; 
● Nos casos de PaO2/ FiO2 menores que 150 já com PEEP adequada pela tabela PEEP/ 

FiO2, sugere-se utilizar ventilação protetora em decúbito prono por 12-16 horas. A 
posição prona pode melhorar a oxigenação, mas deve ser garantida a segurança do 
paciente e da equipe; 

● O uso de bolus de agentes bloqueadores neuromusculares é preferido ao uso de 
bloqueadores neuromusculares de maneira contínua (SSC, 2020); 

● Em caso de falta de sincronia persistente na ventilação mecânica, necessidade de 
sedação profunda contínua, ventilação prona ou pressão de platô persistentemente 
elevadas, sugere-se avaliar o uso de bloqueadores neuromusculares de modo contínuo 
por até 48 horas (SSC, 2020); 

● A equipe deve ser previamente treinada a realizar a manobra de pronação do paciente, 
e todos os cuidados e paramentações adequadas da equipe assistente que irá mudar o 
decúbito devem ser garantidos. O paciente poderá permanecer em decúbito supino se, 
após ser despronado, permanecer com PaO2/ FiO2> 150; 

● Evitar que o paciente se desconecte do ventilador, o que resulta em perda de PEEP e 
atelectasia; 

● O uso rotineiro de óxido nítrico inalatório é desencorajado (SSC, 2020); 
● Em caso de não melhora dos parâmetros ventilatórios na abordagem de SARA 

(síndrome de angústia respiratória aguda) grave, o uso de vasodilatadores pulmonares 
inalatórios é encorajado como trial. Se não houver rápida melhora da oxigenação, a 
medicação deve ser suspensa após desmame (SSC, 2020); 

● O uso de manobras de recrutamento pulmonar - pretendendo abrir segmentos 
pulmonares fechados - como prender inspiração com 40 cm H20 por 40 segundos, é 
sugerido em comparação a não usar manobras de recrutamento (SSC, 2020); 

● Usar manobras de recrutamento de PEEP incremental não é recomendado (SSC, 2020); 
● Em casos extremos de hipoxemia refratária com PAO2/FiO2< 80 por 3 horas e/ou < 

100 por 6 horas, poderá ser indicada a instalação de ECMO veno-venosa (em locais 
com essa disponibilidade).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro 6. Ajuste de PEEP em parâmetros altos para encontro da melhor PEEP em SARA 
moderada e grave. 
 

 
Fonte: Jornal Brasileiro de Pneumologia (2014). 
 

❖ MANEJO DA SARA x COVID-19:  
 

● Pacientes com COVID-19 grave comumente apresentam critérios para diagnóstico de 
SARA: aparecimento agudo de infiltrados pulmonares bilaterais, hipoxemia grave e 
edema pulmonar não totalmente explicado por descompensação cardíaca ou excesso 
de fluidos/sobrecarga de volume. 

● Evidências recentes questionam o quanto a COVID-19 esteja associada à SARA ou a 
própria doença esteja associada a alterações pulmonares similares à SARA, definindo 
dois fenótipos, L e H, sendo o L mais comum (mais de 50%) e o H mais raro (20-30%) e 
mais parecido com critérios de SARA: 

o Tipo L (ou não SARA, tipo 1) – hipoxemia grave associada a baixa elastância; 
baixa relação ventilação-perfusão; baixo peso pulmonar; baixa capacidade de 
recrutamento pulmonar (a complacência quase normal pode explicar porque 
alguns pacientes não apresentam dispneia) 

o Tipo H (ou SARA, tipo 2) – hipoxemia grave associada à alta elastância; shunt 
direita-esquerda alto; alto peso pulmonar; alta recrutabilidade pulmonar. 

● A importância de reconhecer a diferença dos fenótipos está no fato do tratamento 
ventilatório ser também diferenciado. Os pacientes que se enquadram nos critérios 
padrão de SARA (tipo H) devem receber uma estratégia de ventilação protetora com 
baixo volume corrente/baixa pressão inspiratória. Uma estratégia com PEEP mais alta 
é preferível a uma estratégia com PEEP mais baixa. Já para o fenótipo tipo H, a PEEP 
alta pode ter um efeito prejudicial devido à complacência normal, e então uma 
estratégia de PEEP mais baixa deve ser considerada.  

 

❖ AVALIAÇÃO DO STATUS HEMODINÂMICO 

➢ Reconhecer precocemente choque séptico em pacientes com suspeita de 
COVID-19: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
■ Choque séptico em adultos: 

 
Pressão Arterial Média [PAM] < 65 mmHg, Pressão Arterial Sistólica 

[PAS] < 90 mmHg ou 40 mmHg abaixo da pressão habitual ou 
necessidade de vasopressor para manter PAM ≥ 65 mmHg 

 
E 
 

Lactato ≥ 2 mmol/L, na ausência de hipovolemia. 
 

■ Choque séptico em crianças: 
 

Qualquer hipotensão (Pressão Arterial Sistólica [PAS] <5º centil ou> 2 DP abaixo normal para 
a idade)  

 
OU 

 
Dois ou mais dos seguintes: estado mental alterado / bradicardia ou taquicardia (FC <90 

bpm ou >160 bpm em bebês e FC <70 bpm ou >150 bpm em crianças) / tempo de enchimento 
capilar aumentado (>2 s) ou pulsos com amplitude reduzida / taquipneia / pele fria ou 

mosqueada ou exantema petequial ou purpúrico / aumento de lactato / oligúria / hipertermia 
ou hipotermia. 

 
Observação: Na ausência de uma medida de lactato, use a PAM e sinais clínicos de perfusão 
para definir choque.  

 
 

Os alvos de perfusão incluem: 
 

● PAM: Entre 60-65 mmHg para adultos ou alvos apropriados à idade em crianças 
(SSC, 2020);  

● Diurese: >0,5 mL/Kg/h em adultos e 1 mL/Kg/h em crianças; 
● Melhora dos sinais de perfusão periférica: tempo de enchimento capilar < 3 

segundos, frequência cardíaca, nível de consciência e clareamento do lactato. 

❖ RECOMENDAÇÕES PARA RESSUSCITAÇÃO VOLÊMICA: 

● Não realize ressuscitação volêmica em pacientes sem sinais de choque; 
● Em pacientes com choque, o início precoce de ressuscitação volêmica restritiva, guiada 

por medidas dinâmicas de responsividade, é encorajado, visto que reduz a 
mortalidade, com uso mais judicioso de repositores volêmicos, tanto no início quanto 
no decorrer da ressuscitação. 

● Usar cristaloides: solução salina normal 0,9% ou ringer lactato. Há uma 
recomendação fraca do SSC 2020 para preferir cristaloides balanceados, como ringer 
lactato e ringer, do que não balanceados (soro fisiológico 0,9%).  

● Não use soluções hipotônicas ou baseadas em amidos/coloides para 
ressuscitação. 

● Volume: 



○ Em adultos, administre 250-500 mL, em bolus, em 15 a 30 minutos e, após cada 
bolus, reavalie os sinais de sobrecarga de hídrica e necessidade de novos bolus.  

○ De acordo com o Surviving Sepsis Campaing e o Manual do Ministério da Saúde, 
a meta recomendada é 30mL/kg. No entanto, salientamos a recomendação 
restritiva advinda das referências anteriores da OMS de tratamento de SRAG.  

○ Em crianças, administre 10 a 20 mL/Kg em bolus em 30 a 60 minutos e, após 
cada bolus, reavalie os sinais de sobrecarga hídrica e necessidade de novos 
bolus. 

○ Determine a necessidade de bolus adicionais de volume (250–500 mL em 
adultos ou 10-20 mL/Kg em crianças) de acordo com a resposta pressórica e 
sinais de perfusão. Considere parâmetros dinâmicos de resposta ao volume 
para orientar a administração do volume além da ressuscitação inicial, com 
base em recursos e experiência locais:  
 

■ A elevação passiva de membros inferiores a 45°, por 1 minuto, transfere 
cerca de 300mL de volume do território venoso de membros inferiores 
para as câmaras cardíacas direitas. Em pacientes responsivos a volume, 
é esperado aumento do débito cardíaco, idealmente avaliado por 
medidas invasivas, como aumento de 10% na pressão de pulso em curva 
de pressão intra-arterial como dado de volume sistólico (Figura 7).  

● O US à beira leito tem sido utilizado para substituir medidas 
invasivas de débito cardíaco durante a manobra, no entanto, 
requer técnica avançada para sua execução, como medida de 
fluxo aórtico. A avaliação por parâmetros clínicos de aumento da 
pressão arterial e redução da frequência cardíaca, embora 
frequentemente utilizadas na prática clínica, ainda não contam 
com evidências para suportar o seu uso. 

■ Pressão de pulso; 
■ Medida da veia cava inferior ao US à beira leito, quando a equipe é 

treinada na realização desse exame. 

 

Figura 7. Manobra de elevação passiva de membros inferiores como opção para avaliação de 
volemia.  

Fonte:  JAMA (2016). 



Observações: 

É essencial evitar sobrecarga hídrica, que pode levar a congestão pulmonar e 
insuficiência respiratória, principalmente em pacientes com risco de SARA, e outros efeitos 
adversos, como acidose metabólica hiperclorêmica consequente ao uso de solução salina 
0,9%. Se houver sinais de sobrecarga volêmica (distensão venosa jugular, crepitações 
pulmonares, edema pulmonar em exame de imagem ou hepatomegalia em crianças), não 
administrar bolus adicionais.  

Em mulheres grávidas, a compressão da veia cava inferior pode causar uma 
diminuição no retorno venoso e na pré-carga cardíaca, e pode resultar em hipotensão. Por 
esse motivo, é recomendado que mulheres grávidas com sepse e/ou choque séptico sejam 
posicionadas em decúbito lateral esquerdo. 

 

❖ USO DE AMINAS VASOATIVAS 
Administre aminas vasoativas quando o choque persistir durante ou após a 

ressuscitação hídrica. Os parâmetros de pressão arterial e perfusão foram mencionados na 
seção anterior. 
 

● Escolha da amina (SSC 2020, recomendações fracas): 
○ Noradrenalina é a medicação de escolha - primeira linha; 
○ Em caso de indisponibilidade de noradrenalina, usar vasopressina ou 

adrenalina como primeira linha; 
○ Não utilizar dopamina como opção em caso de indisponibilidade da 

noradrenalina (recomendação forte); 
○ Se não for atingida meta de PAM entre 60-65 mmHg com o primeiro 

vasopressor, avaliar associação com vasopressina. 
 

● Se os cateteres venosos centrais não estiverem disponíveis, os vasopressores podem 
ser utilizados com segurança em veias periféricas quando diluídos, por um período 
limitado (idealmente 24, máximo 48 horas), preferencialmente com cateteres jelco 
tamanho 16, 18 ou 20 e em acessos mais proximais o possível. Monitore de perto os 
sinais de extravasamento e necrose tecidual local. Se ocorrer extravasamento, pare a 
infusão. Os vasopressores também podem ser administrados através de agulhas 
intraósseas. 

● Usar preferencialmente noradrenalina e, se indisponível, adrenalina pode ser usada, 
com maior frequência de eventos adversos. 

● Se os sinais de hipoperfusão e disfunção cardíaca persistirem, apesar de alcançar PAM 
adequada com fluídos e aminas vasopressoras, considerar uso de inotrópico, como a 
dobutamina. 

● Em caso de choque refratário, dose de corticoide equivalente a hidrocortisona 200 
mg/dia é recomendado (SSC, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 



5. ABORDAGEM SECUNDÁRIA DO PACIENTE GRAVE / ABORDAGEM 
INICIAL DO PACIENTE NÃO GRAVE:  
 
Após o manejo adequado de situações que demandam conduta imediata (insuficiência 

respiratória e choque), proceder com abordagem secundária, com história clínica e exame 
físico adequados. As informações subsequentes são comuns ao atendimento dos 
pacientes triados inicialmente como “amarelo” ou “verde”. 

● Realizar anamnese e exame físico adequados.  
● Avaliar se houve triagem inadequada ou evolução clínica após a triagem:  

○ Se sinais de choque ou insuficiência respiratória, abordar inicialmente como 
orientado para pacientes triados como laranja ou vermelho. 

● Questionar: 
○ Trata-se de caso suspeito? 
○ Quais são os possíveis diagnósticos diferenciais? 
○ Se é COVID-19, onde se encaixa no espectro da doença? 

 
 

❖ CASOS SUSPEITOS DE COVID-19: 
 
1. Síndrome gripal (SG) - indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse 
ou dor de garganta, com início de sintomas nos últimos 7 dias. 
 
2. Síndrome respiratória aguda grave (SRAG) - indivíduo hospitalizado com febre, mesmo 
que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e que apresente dispneia ou 
saturação de O2 menor que 95% ou desconforto respiratório ou que evoluiu para óbito por 
SRAG independentemente de internação. 
 
O acometimento grave da doença geralmente começa após uma semana de início de sintomas 
gerais. A apresentação geralmente inclui dispnéia e hipoxemia. É importante estar atento à 
ocorrência de hipoxemia silenciosa, sem dispneia.  
 
Observação: Não é necessário vínculo epidemiológico, ou seja, história de viagem, ou contato 
com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. 
 

❖ POSSÍVEIS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS: 
 

● Influenza; 
● Dengue (atentar ao fato de que já foi descrita COVID-19 com rash semelhante ao da 

dengue); 
● Embolia pulmonar (atentar a não usar D-dímero como referência positiva, pois COVID-

19 está associada a D-dímero elevado em cerca de 30% dos casos); 
● SCA; 
● Sinusite bacteriana; 
● Amigdalite bacteriana; 
● Pneumocistose em pacientes imunossuprimidos (LDH pode estar aumentado em cerca 

de 50% dos pacientes com COVID-19).  
 
 



 
 

❖ ESPECTRO DA DOENÇA 
 
Pode variar de quadros mais leves a mais graves.  
 
A Covid-19 grave em adultos, para fins epidemiológicos, foi definida como dispneia, 
frequência respiratória maior ou igual a 30 irpm, saturação de oxigênio de 93% ou menos, 
PaO2/Fio2 < 300 mmHg, ou infiltrados em mais do que 50% dos pulmões nas primeiras 24 a 
48hs do início dos sintomas. 
 
Após estudos, sabemos que 81% dos infectados com SaRS-COV-2 se apresentam com doença 
leve, 14% tem doença grave, e 5% se tornam críticos com disfunção orgânica, com 
mortalidade podendo chegar a 49%. A maioria desses pacientes críticos precisa fazer uso 
prolongado de ventilação mecânica. 
 
O Quadro 7 sintetiza as principais características. 
 

Quadro 7. Síndromes clínicas associadas à infecção por 2019-nCov 
 

SÍNDROMES CLÍNICAS ASSOCIADAS À INFECÇÃO POR 2019-nCOV 

Doença não 
complicada 

Quadro compatível com infecção de vias aéreas superiores, sem sinais de desidratação, 
dispneia, sepse ou disfunção de órgãos. Os sinais e sintomas mais comuns são: febre, tosse, 
dificuldade para respirar, dor na garganta, congestão nasal, cefaleia, mal estar e mialgia. 
Imunossuprimidos, idosos e crianças podem apresentar quadro atípico - não apresentam 
sinais de desidratação, febre ou dispneia. 

Pneumonia 
sem 

complicações 

Infecção do trato respiratório inferior sem sinais de gravidade. Criança sem pneumonia 
grave tem tosse ou dificuldade para respirar + aumento da frequência respiratória (FR). 

Pneumonia 
grave 

O diagnóstico é clínico. Imagens torácicas podem excluir complicações. // Em adolescentes 
ou adultos: infecção do trato respiratório inferior com algum dos seguintes sinais de 
gravidade: FR > 30 irpm. dispneia, Sat.O2< 90%AA; cianose; disfunção orgânica. // 
Crianças podem ter outros sinais: uso de musculatura acessória para respiração; 
incapacidade/recusa em amamentar ou ingerir líquidos; sibilância ou estridor em repouso; 
vômitos incoercíveis; alteração do sensório (irritabilidade ou sonolência); convulsões.  

Síndrome da 
Angústia 

Respiratória 
Aguda 

Início ou agravamento dos sintomas respiratórios até 1 semana do aparecimento da 
doença. Pode ainda apresentar: alterações radiológicas (opacidades bilaterais, atelectasia 
lobar/pulmonar, ou nódulos); edema pulmonar não explicado por insuficiência cardíaca ou 
hiper-hidratação; relação PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg: (1) leve se entre 200 e 300 mmHg; (2) 
moderada se entre 100 e 200 mmHg; (3) grave se < 100 mmHg. 

Sepse 

Síndrome da resposta inflamatória sistêmica com disfunção orgânica na presença de 
infecção presumida ou confirmada. São sinais frequentes de disfunção orgânica: alteração 
do nível de consciência; oligúria, taqui e/ou dispneia, baixa satO2; taquicardia, pulso débil, 
extremidades frias, coagulopatia, trombocitopenia, acidose, elevação de lactato sérico ou 
da bilirrubina.  

Choque 
Séptico 

Sepse acompanhada de hipotensão (pressão arterial média [PAM] < 65 mmHg) a despeito 
de ressuscitação volêmica adequada. 

Fonte: Adaptado do Protocolo do Ministério da Saúde (2020). 



 

 
❖ MANEJO GERAL: 

 
● Esclareça ao paciente a hipótese diagnóstica inicial; 
● Monitore de perto os pacientes quanto a sinais de complicações clínicas como 

insuficiência respiratória e sepse, e aplique intervenções de suporte imediatamente; 
● Entenda as comorbidades do paciente para atendimento individualizado e prognóstico. 

Mantenha uma boa comunicação com o paciente e seus familiares; 
● Avalie o uso de Oseltamivir nos primeiros 5 dias, como parte do protocolo de SDRA, 

principalmente tendo em vista que influenza é um diagnóstico diferencial importante. 
○ Dose: 

 
■ Adultos: 75 mg, de 12/12 horas, por 5 dias. (Em caso de sondagem 

nasoentérica, dobrar a dose) 
■ Criança < 1 ano: 

● 0 a 8 meses: 3 mg/Kg, de 12/12 horas, por 5 dias. 
● 9 a 11 meses: 3,5mg/Kg, de 12/12 horas, por 5 dias. 

■ Criança ≥ 1 ano: 

● ≤ 15 kg: 30 mg, de 12/12 horas, por 5 dias. 

● > 15 kg a 23 kg: 45 mg, de 12/12 horas, por 5 dias. 
● > 23 kg a 40 kg: 60 mg, de 12/12 horas, por 5 dias. 
● > 40 kg: 75 mg, de 12/12 horas, por 5 dias. 

 
○ Condições de risco para complicações em casos de síndrome gripal com 

recomendação para o uso de Oseltamivir (MS,2020): 
■ Grávidas (qualquer idade gestacional); 
■ Puérperas até duas semanas após o parto (incluindo as que tiveram 

aborto ou perda fetal); 
■ Adultos ≥ 60 anos; 
■ Crianças < 5 anos (maior risco de hospitalização em menores de 2 anos, 

especialmente nos menores de 6 meses nos quais há maior taxa de 
mortalidade); 

■ População indígena aldeada ou com difícil acesso; 
■ Indivíduos < 19 anos em uso prolongado de ácido acetilsalicílico (risco 

de síndrome de Reye); 
■ Pneumopatias (incluindo asma); 
■ Todas as formas de tuberculose (maior complicação e possibilidade de 

reativação); 
■ Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica); 
■ Nefropatia; 
■ Hepatopatia; 
■ Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme); 
■ Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes); 
■ Transtorno neurológico e/ou do desenvolvimento que podem 

comprometer função respiratória e aumentar risco de aspiração 
(disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, 
síndrome de Down, AVE prévio ou doenças neuromusculares); 



■ Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide ≥ 20mg/dia por 
mais de duas semanas, quimioterápico, inibidor de TNF-alfa), neoplasias, 
HIV/AIDS ou outros; 

■ Obesidade (especialmente se IMC ≥ 40). 
 

● Avaliar antibioticoterapia empírica, como parte do protocolo de SDRA. Nesse caso, use 
antibióticos com espectro adequado conforme instituição (flora local) e administre a 
primeira dose dentro de uma hora da avaliação inicial de pacientes com sepse. Em 
pacientes sépticos em insuficiência respiratória com necessidade de ventilação 
mecânica, o início empírico de antimicrobianos é recomendado (SSC, 2020). 

 
● Tratamento medicamentoso geral: 

 
○ Antitérmicos: Evite o uso de anti-inflamatórios como ibuprofeno devido à 

chance de estar associado à piora prognóstica, bem como risco de diagnóstico 
diferencial para arboviroses com risco de fragilidade capilar e coagulopatias. 

■ Paracetamol: 500mg-1g, de 6/6 horas, via enteral ou venosa. 
■ Dipirona: 500mg-1g, de 6/6 horas, via enteral ou venosa. 

 
● Tratamento medicamentoso específico: Até o presente momento, nenhuma ou 

pouca evidência suporta o uso de tratamento medicamentoso específico para COVID-
19 (UpToDate, OMS, EB Medicine, 2020). No momento, existem quase 1600 estudos 
clínicos relacionados à COVID-19 (https://clinicaltrials.gov/) para avaliar potenciais 
fármacos. Sendo assim, toda avaliação sobre tratamento farmacológico dessa nova 
doença é dinâmica, podendo ser modificada à medida que novos conhecimentos são 
publicados (SBI, 2020). 
 

● Considerações especiais: 
 

○ Corticoide:  
■ Não utilizar corticoides rotineiramente nos pacientes com 

pneumonia por COVID-19, exceto em casos onde haja outras indicações 
(por exemplo, exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica, uso 
prévio). Tais drogas foram associadas a risco adicional de mortalidade 
em pacientes com influenza e MERS-CoV em estudos anteriores. (OMS e 
CDC, 2020); 

■ Em pacientes em ventilação mecânica sem SARA, não usar corticoide 
(SSC, 2020); 

■ Em caso de SARA, considerar uso de corticoide (SSC, 2020). 
 

○ Antirretrovirais: 
■ Não há evidências que embasam a recomendação de 

antirretrovirais direcionados ao coronavírus; 
■ Remdesivir: ensaios randomizados em fase 2 em andamento. Ainda não 

há estudos em humanos com desfecho significativo. Impacto clínico do 
uso ainda não estabelecido; 

■ Lopinavir-ritonavir: alguma eficácia contra MERS-CoV e SARS-CoV em 
estudos com animais e in vitro respectivamente. Impacto clínico do uso 
ainda não estabelecido. 



 
○ Cloroquina, hidroxicloroquina associada a azitromicina 

■ Enquanto estudos iniciais traziam uma esperança de um possível 
uso futuro dessas medicações, os estudos mais recentes têm 
encontrado ausência de benefício,  possibilidade de malefício e até 
mesmo aumento de mortalidade com essas opções terapêuticas 
para COVID-19. 

■ As evidências fracas existentes, não garantem suporte para 
implementação do uso dessas drogas.  

■ Estudo francês com poucos pacientes verificou a negativação do PCR em 
swab nos casos, o que ocorreu em 100% dos pacientes. No entanto, 
estudo sem garantia de equilíbrio prognóstico entre os dois grupos, não 
randomizado, sem análise de intenção de tratar, tratamento 
interrompido por piora clínica, potencial malefício não considerado. 
Além disso, o estudo não teve cegamento e o desfecho estudado foi 
intermediário, sem avaliação de desfecho clínico. 

■ É importante considerar que cloroquina, hidroxicloroquina e 
azitromicina podem alargar o intervalo QT, o que aumenta o risco de 
arritmias. Esse risco pode ser ainda maior em pacientes que 
desenvolvem miocardite relacionada à COVID-19.  

■ Apesar da orientação de aguardar novos estudos com melhor rigor 
metodológico para respaldo do seu uso, o Ministério da Saúde 
recomendou em 20 de maio de 2020 o uso ampliado das drogas para 
população brasileira, desde casos leves a casos graves. 

■ O posicionamento da Sociedade Brasileira de Infectologia resume a 
opinião dos autores do presente documento: “Os estudos clínicos 
atuais com cloroquina ou hidroxicloroquina, associada ou não à 
azitromicina, permitem concluir que tais medicamentos, até o 
presente momento, não mostraram eficácia no tratamento 
farmacológico de COVID-19 e não devem ser recomendados de 
rotina.” “Recomendamos que o uso de cloroquina ou 
hidroxicloroquina com a finalidade de tratamento da COVID-19 seja 
feito prioritariamente em pesquisa clínica.” 
 

○ Outras drogas: 
■ Tocilizumab (inibidor IL-6): Utilizado em pacientes graves no 

protocolo clínico chinês. Impacto clínico do uso ainda não estabelecido. 
Sem estudos atuais com o interferon beta para recomendar seu uso. 

 
○ Anticoagulação terapêutica: Dentre os últimos assuntos comentados na 

comunidade médica, está o uso de anticoagulação terapêutica para tratamento 
da COVID-19. Conforme estudo chinês divulgado no final de março de 2020 
(Tang et al), a terapia principalmente com heparina de baixo peso molecular 
40-60mg uma vez ao dia por no mínimo 7 dias seria capaz de reduzir a 
mortalidade em pacientes graves. No entanto trata-se de um estudo 
retrospectivo, com baixa representatividade, sem mencionar outros vieses. A 
partir da discussão iniciada no estudo citado e em outros que associam 
aumento dos níveis de dímero D e protrombina com pior prognóstico, as 
recomendações desse protocolo são as seguintes: 



 
■ Não anticoagular os pacientes como rotina do tratamento da 

COVID-19; 
■ Se atentar a risco de coagulação intravascular disseminada de maneira 

mais ativa e precoce em relação ao manejo de outras doenças críticas; 
■ Principalmente em pacientes sépticos com COVID-19 confirmada, 

realizar propedêutica de CIVD incluindo dosagem de dímero D, tempo de 
protrombina, e realização do escore de SOFA para aplicação do escore de 
SIC (Quadro 8); 

■ Considerar profilaxia contra doenças tromboembólicas com heparina de 
baixo peso molecular ou heparina não fracionada de maneira mais 
permissiva em relação ao tratamento de outras doenças críticas. 

 
Quadro 8. Escore para diagnóstico de coagulopatia induzida por sepse (SIC) 

 

ESCORE PARA DIAGNÓSTICO DE COAGULOPATIA INDUZIDA POR SEPSE 

CATEGORIA PARÂMETRO 0 PONTO 1 PONTO 2 PONTOS 

TEMPO DE PROTROMBINA TP – RNI ≤1,2 >1,2 >1,4 

COAGULAÇÃO Plaquetas (x 109/L) ≥ 150 < 150 <100 

SOFA TOTAL SOFA – 4 itens 0 1 ≥2 

Diagnosticar coagulopatia induzida por sepse se escore ≥ 4 com escore total de tempo de protrombina e coagulação maior 
que 2. TP: tempo de protrombina; RNI: razão de normalização internacional; SOFA: avaliação de falência orgânica 
sequencial. 
Fonte:  Traduzido de Iba et al (2017). 

 
○ Inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores dos 

receptores da angiotensina II: 
■ Não há recomendação atual contrária à manutenção dessas drogas pela 

população geral ou para pacientes com a doença; 
■ Em um estudo (LANCET, 2020), foi observado que o coronavírus SARS-

COV-2 utiliza receptores da ECA para entrar nas células do pulmão. Os 
pacientes do estudo eram, em sua maioria, hipertensos e diabéticos, 
portanto, trata-se apenas de uma hipótese o fato dessas medicações, 
estarem associadas a piores desfechos clínicos.  

■ Diferentes sociedades (ESC CouncilonHypertension, Sociedade Brasileira 
de Cardiologia) recomendam não interromper o uso desses 
medicamentos, especialmente em caso de uso para benefício de redução 
da mortalidade, como é o caso de pacientes em tratamento de 
insuficiência cardíaca, ou para nefroproteção, como pacientes com 
insuficiência renal crônica. 

■ Em pacientes com hipertensão arterial sistêmica, no qual será avaliado 
início do tratamento com medicamento anti-hipertensivo, pode-se 
avaliar outras alternativas entre medicamentos de primeira linha. 

○ Ibuprofeno: Com a mesma justificativa para não uso dos inibidores de ECA e 
BRA, chegou a ser desaconselhado como opção de antitérmico pela OMS, que 
posteriormente se retratou por ausência de evidência para proibir seu uso. 



Dessa forma, não há evidência de que o ibuprofeno traz malefícios no curso da 
doença. 

 

❖ DIAGNÓSTICO – EXAMES LABORATORIAIS: 
 

● Exames gerais: 
○ 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 (SOFA completo), eletrocardiograma. Teste 
rápido para influenza, D-dímero, troponina sérica e lactato desidrogenase 
sérica (LDH) também são sugeridos em pacientes graves. 

 
● RT-PCR 

○ Reação de polimerase em cadeia com transcrição reversa em tempo real é o 
nome da testagem molecular mais realizada para confirmação diagnóstica da 
COVID-19, sendo considerado o exame padrão de referência para outros 
métodos complementares. 

○ Uma variedade de métodos são utilizados por diferentes fabricantes, sendo que 
todos procuram um alvo para detecção do RNA do vírus (envelopes, 
nucleocapsídeos, spikes, polimerases ou genes específicos). A liberação em 
caráter emergencial dos testes, pelas entidades responsáveis, contribui para a 
diversidade das metodologias. 

○ Em linhas gerais, para detecção do RNA viral é utilizado o Ct (cycle thereshold, 
ou limite do ciclo), que significa o número de ciclos de replicação necessários 
para produzir um sinal fluorescente. Os baixos valores de Ct representam maior 
carga viral. Valores de Ct menores que 40 são reportados como PCR positivo. 

○ Na maioria dos indivíduos sintomáticos com infecção por CVOID-19, o RNA 
viral detectado por swab nasofaríngeo se torna detectável no primeiro dia dos 
sintomas e atinge o pico de detecção dentro da primeira semana de sintomas. 
Essa positividade começa a declinar na terceira semana e subsequentemente se 
torna indetectável.  

○ Nos casos graves, os níveis de Ct são menores do que em casos mais leves, com 
isso a PCR pode permanecer positiva por mais que 3 semanas após início dos 
sintomas.  

○ Uma consideração importante é que PCR positivo reflete apenas a detecção de 
RNA viral e não necessariamente indica a presença de vírus viável. 

○ Esse fato contribui para que dados de especificidade e sensibilidade do teste 
sejam muito variáveis, além do desenvolvimento diverso e imaturo da 
tecnologia de detecção do ácido nucléico por cada fabricante, a variação na taxa 
de detecção para cada kit disponível, a variação na carga viral do paciente, 
podendo ser mais baixa no início dos sintomas, sem mencionar a confiabilidade 
da adequação da amostragem clínica no momento de coleta do teste. Em termos 
exatos, extraídos de uma metanálise, o valor preditivo positivo variou de 47,3% 
a 96,4%, e o negativo variou de 96,8% a 99,9%. A sensibilidade combinada foi 
de 89% (Radiology, 2020). 

○ Inexistem, até o momento, evidências que possam basear recomendações 
inequívocas sobre a melhor forma de coleta de material para realização do PCR 
(MS, 2020).  



○ 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 mais grave. Em um 
estudo de 205 pacientes com COVID-19 confirmado, a positividade do RT-PCR 
foi maior em lavado broncoalveolar (93%), seguido de escarro (72%), swab 
nasal (63%) e swab nasofaríngeo (32%).  

○ O tempo de positividade do PCR muda conforme local de análise do swab. Por 
exemplo, a PCR se mantém por mais tempo positiva em coleta de escarro. 

○ Resultados falso-negativos ocorrem principalmente devido tempo inapropriado 
entre tempo de coleta em relação tempo da doença inicial e técnica inadequada 
na coleta , especialmente swabs nasofaríngeos. 
 

Figura 8. Variação estimada dos testes diagnósticos para SaRS-COV-2 de acordo com o 
tempo: 

 
Fonte: JAMA, 2020. 

 
 
 

○ A recomendação geral é que se um teste negativo em paciente com alta 
suspeição clínica para COVID-19, o mesmo seja repetido em 24 horas a 3 
dias. Cada instituição adota o protocolo de acordo com as prioridades e os 
recursos locais.  



○ A coleta inicial deve ser realizada idealmente até 3 dias do início dos 
sintomas, podendo ser coletada em até 7 dias.  

○ É sugerido aproveitar o momento da intubação para coleta de swab ou outras 
amostras. 

○ Devido à escassez de reagentes para teste molecular, modalidades de testes 
rápidos também estão disponíveis com detecção de proteínas em amostras 
respiratórias. Como os testes 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, é incerto. 

○ Visto a chance de falsos-positivos no estágio inicial da doença devido baixos 
níveis de antígenos da amostra, a testagem sequencial se justifica em pacientes 
com quadro clínico compatível. 

 
● Avaliação de coinfecção 

○ É sugerido a coleta de swab para influenza conforme protocolos locais, mas 
destaca-se a possibilidade de ocorrência de coinfecções, ou seja, um exame 
positivo para um patógeno não COVID-19 não descarta a COVID-19. 
 

● Culturas 
○ Durante a coleta de amostras de trato respiratório inferior sugerimos avaliar a 

necessidade de coleta de culturas em geral como, por exemplo, aspirado 
traqueal. 

 
● Sorologia 

○ Trata-se da detecção de anticorpos IgG/IgM contra o SARS-CoV-2 no soro, 
plasma ou sangue total. 

○ A importância da coleta dos anticorpos tem se aplicado ao entendimento da 
extensão da COVID-19 na comunidade e na identificação de indivíduos que 
estão imunes e potencialmente protegidos a se infectar.  

○ Normalmente, depois que alguém é infectado com SARS-CoV-2 demora de 1 a 3 
semanas para produção de anticorpos; podendo demorar mais em algumas 
pessoas. Por isso, o teste pode não encontrar anticorpos no indivíduo com 
infecção ativa. (CDC, 2020) 

○ O marcador mais sensível e precoce é o método ELISA para anticorpos totais, 
IgM e IgG. Apesar de já terem sido detectados tão precocemente quanto quarto 
dia da doença, níveis mais altos ocorrem entre a segunda e terceira semana da 
de doença. Por exemplo, a soroconversão para IgM ou IgG ocorreu em todos os 
pacientes estudados entre terceira e quarta semana. O IgM começa a declinar e 
atinge níveis mais baixos na quinta semana, desaparecendo por volta da sétima 
semana, enquanto IgG persiste após 7 semanas. 

○ Múltiplos testes estão em desenvolvimento em diferentes estágios e, por 
enquanto, a Organização Mundial da Saúde não recomenda o uso desses testes 
fora de contextos de pesquisa, pois ainda não foram validados. 

○ Para o Ministério da Saúde, a recomendação é que o teste seja realizado em 
pacientes com tempo de evolução do quadro superior a oito dias, devido melhor 
acurácia do teste.  

○ Quando positivo, é preciso lembrar que os anticorpos podem ter reação cruzada 
com SARS-CoV e possivelmente outros coronavírus. 



○ No cenário de testes sorológicos, assim como testes de detecção do antígeno 
(RT-PCR), observa-se o amplo desenvolvimento e divulgação do número de 
testes rápidos com aprovação pela ANVISA. A aprovação de novos testes para 
diagnóstico da COVID-19 segue a resolução RDC nº 348, de março de 2020, que 
define critérios e procedimentos extraordinários e temporários, em virtude da 
emergência, e com isso tem qualidade variável. 

○ Os resultados dos testes de anticorpos não devem ser usados como única base 
para diagnosticar alguém com uma infecção ativa por SARS-CoV-2. 

○ Em comparação ao PCR, a positividade do ELISA IgM é maior após 5,5 dias. 
Acredita-se que a acurácia diagnóstica pode aumentar se combinados as 
realizações dos dois exames: PCR e anticorpos.   

 

❖ DIAGNÓSTICO - EXAMES DE IMAGEM: 
 

● Uma grande pressão para obtenção de esclarecimentos e respostas sobre o novo 
coronavírus tem ocorrido. A boa ciência, no entanto, demanda tempo e cuidado para 
conquista de avanços em diagnóstico e tratamento. A pressa em liberar informações 
concretas no quesito exames de imagem tem apresentando implicações questionáveis 
na prática diária. 

● A escassez de kits de diagnóstico rápido como realização de swab sob a técnica de RT-
PCR fez com que muitos centros considerassem o papel dos exames complementares 
de imagem como rastreamento ou diagnóstico de COVID-19. 

● As precauções e repercussões do uso de TC de tórax têm sido pouco discutidas. 
Realizar TC de maneira segura pode ser um desafio problemático. Precauções contra 
gotículas com aparatos apropriados, equipamentos devidamente higienizados antes e 
depois de cada exame e a necessidade de recirculação aérea devido chance de 
aerossolização, são exemplos de medidas que devem ser consideradas. Mesmo que 
todo protocolo seja seguido, existe um risco de contaminação de pacientes e 
funcionários após a presença de pacientes com COVID-19 no departamento de 
imagem.  

 

➢ Tomografia de tórax: 
 

■ Trata-se de exame mais sensível que a radiografia de tórax, porém 
achados na tomografia de tórax não são específicos de COVID-19. 
Podem estar sobrepostos a outras infecções, como influenza, H1N1, 
MERS, pneumocistose, dentre outras doenças não infecciosas (Colégio 
Americano de Radiologia, 2020).  

■ Não tem papel estabelecido na investigação inicial da COVID-19 
(Chief Medical Officer's, Royal College of Radiologists, e British Society of 
Thoracic Imaging - BSTI), portanto, não deve ser realizada para 
rastreamento da doença. Em pacientes assintomáticos de alto risco, 
dados sobre o real papel do exame de TC são escassos. Sua 
especificidade não está estabelecida para pacientes assintomáticos.  

■ Em pacientes com doença suspeita: 
● Pode ser realizada em pacientes com quadro clínico e 

laboratorial de suspeição da doença, principalmente 
naqueles com quadro clínico mais grave.Seus achados são 
mais confiáveis se a probabilidade pré-teste de COVID-19 for alta. 



● ATC de tórax normal não exclui COVID-19 quando a duração 
dos sintomas é curta. O valor preditivo negativo é maior se a 
duração dos sintomas for maior que 1 semana.  

● O uso de TC de tórax como ferramenta diagnóstica 
substituidora do exame confirmatório deve ser 
desencorajado. Excepcionalmente, a indisponibilidade de teste 
confirmatório de radiografia de tórax normal ou não realizada, a 
TC de tórax poderia ser vista com uma alternativa para 
ferramenta diagnóstica se puder mudar a decisão quanto a 
local de isolamento ou avaliação de diagnóstico diferencial.  

● Se alta suspeição pela história clínica somada a alterações 
laboratoriais e radiografia de tórax anormal com achados 
compatíveis, a TC de tórax não deve ser considerada como 
provedora de benefício adicional. 

■ Em pacientes com exame confirmatório positivo: 
● TC de tórax não é recomendada se o quadro clínico não traz 

maiores preocupações do ponto de vista ventilatório. 
● Sua indicação seria principalmente para busca de diagnósticos 

concomitantes, complicações, diagnóstico alternativo ou 
investigação de cenário discordante (queda de PCR, porém 
hipóxia progressiva) radiografia normal ou achados 
indeterminados, além de adicionar informações em pacientes 
com doenças pulmonares previamente conhecidas.  

■ Em pacientes com exame de swab negativo, o papel da TC de tórax é 
incerto. A sensibilidade do RT-PCR é 60-70% e por isso, 
aproximadamente 30-40% dos pacientes infectados com COVID-19 
podem ter resultado inicial falso-negativo. Alguns pacientes vão 
positivar com intervalo de 5 dias, sendo que alguns desses terão TC de 
tórax alterada nos primeiros dias (15-30%), o que poderia ser útil para 
diagnóstico precoce de COVID-19.  

■ As alterações à tomografia variam conforme a fase da doença. 
Achados mais comuns (vide Figuras 9-14):  

● vidro fosco, acompanhado ou não por espessamento septal; 
● pavimentação em mosaico; 
● consolidação (mais comumente bilateral); 
● Acometimento mais comum periférico/subpleural, basal, 

morfologia arredondada - com forma irregular e distribuição 
alveolar; 

● Halo inverso também foi descrito como muito característico. 
■ A evolução pode ser encontrada conforme as seguintes alterações 

(Figura 15-17): 
● Fase inicial (0-2 dias): opacidades focais com atenuação em 

vidro fosco, consolidações ou opacidades multifocais bilaterais. 
● Lembrar que a tomografia pode estar normal nos primeiros 2 

dias da doença. 
● Fase intermediária (2-5 dias): apresenta-se normal em cerca de 

10% dos casos. Achados de opacidades em vidro fosco bilaterais e 
periféricas ocorrem na maioria. Alguns casos, opacidades 
reticulares. 



● Fase tardia (6-12 dias): consolidações, distribuição bilateral e 
periférica na maioria. Alguns casos, opacidades reticulares. 
Imagens podem ser encontradas em até 26 dias da doença. 

■ Avaliar necessidade de investigar diagnósticos diferenciais quando 
presença de alterações incomuns em pacientes com COVID-19: 

●  derrame pleural, linfonodomegalia, lesões pulmonares 
escavadas, padrão de pneumonia lobar ou padrão nodular 
centrolobular/árvore em brotamento. 

 
Quadro 9. Nomenclatura utilizada para interpretação dos exames de tomografia de 
tórax 
 

Nomenclatura Definição 

Opacidade em vidro fosco (GGO) áreas de opacidade ou atenuação sem ocultar vasos subjacentes 

Consolidação opacificação homogênea do parênquima apagando vasos subjacentes 

Broncograma aéreo padrão de baixa atenuação brônquica em fundo opaco (atenuação alta) 

Opacidades nodulares opacidades arredondadas focais tipo nódulos sólidos ou opacidade em 
vidro fosco (diâmetro 3 cm) 

Linfadenopatia  linfonodo > 1 cm  

Extensão do envolvimento alta (acima da carina) 
média (abaixo da carina e acima da veia pulmonar inferior 

baixa (abaixo da veia pulmonar inferior)  

Localização da lesão periférica (terço externo do pulmão) 
central (dois terços internos do pulmão) 

 
 

➢ Ultrassonografia de tórax: 
 

■ A baixa sensibilidade da radiografia de tórax associada às dificuldades 
inerentes ao exame de tomografia torácica abre espaço para que a 
ultrassonografia point of care (POCUS) seja, potencialmente, uma 
ferramenta auxiliar na avaliação do paciente com COVID-19 
(ABRAMEDE, 2020)  

■ POCUS não confirma ou exclui diagnóstico de COVID-19 
■ Pode ser útil no manejo do paciente com choque e insuficiência 

cardíaca (IC) aguda, seja nova (miocardite como manifestação da 
COVID-19) ou prévia descompensada. 

■ Pode ser útil para diagnóstico de TVP e TEP. 
■ Outras possíveis indicações incluem: 

● Piora clínica do paciente 
● Indicação de intubação, sendo recomendado antes e depois 
● Durante manobras de PEEP 
● Indicação de prona, sendo recomendado antes e depois 
● Condução de acessos centrais 

 



Quadro 10. Resumo de achados possíveis com ultrassonografia à beira do leito em 
pacientes com COVID-19 
 

O uso do US beira de leito para manejo da COVID-19 

Perguntas clínicas a serem 
respondidas com o POCUS 

Achados gerais Como será visto ao monitor de 
ultrassom 

Qual a causa de insuficiência 
respiratória aguda (IRpA)? 

Presença de edema pulmonar 
localizado ou difuso, consolidações 

grandes ou pequenas e 
irregularidades pleurais 

Linhas B grossas, coalescentes, 
focais ou multifocais, confluentes e 

difusas. 

Qual a causa de choque (se 
houver)? 

Contratilidade cardíaca normal ou 
diminuída 

 
 
 

Avaliação de choque distributivo 

Avaliação qualitativa das paredes 
cardíacas (hipocontrátil, 

normocontrátil) 
 

Veia cava inferior: colabamento 
maior que 50% 

Como está́ a pré-carga do VD 
(Diâmetro/oscilação da veia 

cava inferior-VCI) 

Hipovolemia 
 

Sinais indiretos de miocardite, infarto 
de VD, TEP, tamponamento cardíaco, 

pneumotórax 

VCI colapsada 
 
 

VCI dilatada 

Este paciente está́ ventilando 
(pode haver intubação seletiva, 

atelectasia, pneumotórax)? 

 
Intubação correta 

Movimentação pleural sincrônica 
com os movimentos do ventilador 

 
Fonte: Protocolo de uso de Ultrassonografia Point of Care (POCUS) no atendimento inicial da COVID-19 
(ABRAMEDE, 2020). 

 
 

■ A interpretação dos achados deve ser feita com prudência, visto se 
tratar de uma modalidade complementar nova associada, a um 
manejo de uma doença ainda em estudo para melhor 
conhecimento. Pensar sempre em diagnósticos diferenciais. 

■ É essencial correlacionar os achados ao POCUS aos achados do 
exame clínico, bem como aos outros exames complementares já 
realizados, como radiografia de tórax. 

■ É fundamental seguir o protocolo de limpeza e higienização da máquina 
de ultrassom da instituição. 
 

➢ Radiografia de tórax: 
■ Possíveis achados: opacificação mal definida uni ou bilateral, sendo mais 

comum bilateral (75%), com ou sem derrame pleural, e infiltrado 
intersticial. 

■ Solicitar para todos os pacientes com suspeita de pneumonia. 
 
 
 



Figura 9. Tomografia de tórax de um paciente com COVID-19 confirmada em Belo Horizonte. 
 

 
                       Fonte: Imagem gentilmente cedida pela Dra. Silvana Meirelles Mangeon Guimarães (2020). 
 

 
 
 
 

Figura 10. Tomografia de tórax de um paciente com COVID-19 confirmada em Belo 
Horizonte. 

 

 
                           Fonte: Imagem gentilmente cedida pela Dra. Silvana Meirelles Mangeon Guimarães. (2020). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 11. Radiografia de tórax de um paciente com COVID-19 confirmada em Belo 
Horizonte. 

 
                    Fonte: Imagem gentilmente cedida pela Dra. Silvana Meirelles Mangeon Guimarães (2020). 

 
 
 
 

Figura 12. Alterações radiológicas (vidro fosco em região periférica) em paciente com  
COVID-19 

 
                             Fonte: British Society of Thoracic imaging (2020). 
 
 
 
 



 
 

Figura 13. Opacidades perilobulares e halo inverso, descritos pela British Society of Thoracic 
imaging como sinais tomográficos clássicos de COVID-19. 

 
                               Fonte: British Society of Thoracic imaging (2020). 
 
Figura 14. Nódulos irregulares (a) e consolidações broncocêntricas (b). Descritas pela British 
Society of Thoracic Imaging como achados prováveis de COVID-19. 

 
Fonte: British Society of Thoracic imaging (2020). 

 
Figura 15. Ilustração da evolução dos achados tomográficos na COVID-19 – fase inicial.

 
           Fonte: Adaptado de Kenny, PulmCCM (2020). 



 
Figura 16. Ilustração da evolução dos achados tomográficos na COVID-19 – fases 
intermediária e tardia. 

 
             Fonte: Adaptado de Kenny, PulmCCM (2020). 

 
 
Figura 17. Achados tomográficos em pacientes com pneumonia por COVID-19 – em 
diferentes fases da doença. 

 
         Fonte: traduzido de LANCET (2020). 

 
 
 
 
 
 



❖ REAVALIAÇÃO DO PACIENTE:  
 
O cuidado com o paciente no setor de emergência é um processo dinâmico e interativo. 

Assim, as reavaliações e a atualização do quadro clínico são ferramentas valiosas e 
imprescindíveis para elucidação diagnóstica, monitorização de complicações, bem como 
checagem de metas de tratamento ou intervenções propostas.  É imprescindível agendar 
reavaliações com periodicidade até alcançar os objetivos predeterminados e checar 
continuamente as metas a serem atingidas após alguma intervenção: reavaliar status 
hemodinâmico após expansão volêmica, reavaliar um padrão respiratório após uma 
sequência de uso de broncodilatadores. A OMS recomenda o uso de escores, como o NEWS2 
(Quadro 11), para facilitar o reconhecimento precoce de piora clínica e escalonamento do 
tratamento de acordo com a evolução. 
 

Quadro 11. Escore para alerta precoce (NEWS 2) 
 

ESCORE PARA ALERTA PRECOCE 

PARÂMETROS 
FISIOLÓGICOS 

3 2 1 0 1 2 3 

Nível de 
Consciência 

      Alerta     
Voz, Dor 
ou Não 

Responde 

Temperatura 
(°C) 

≤ 35,0    35,1 - 36,0 36,1 - 38,0 38,1 - 39 ≥ 39,1   

Frequência 
Cardíaca 

(bpm) 
≤ 40   41 - 50 51 - 90 91 - 110 111 - 130 ≥ 131 

PA Sistólica 
(mmHg) 

 ≤ 90 91 - 100 101 - 110 111 - 219     ≥ 220 

Frequência 
Respiratória 

(irpm) 
 ≤ 8   9 -11 12 - 20   21 - 24 ≥ 25 

Saturação de 
Oxigênio (% 

em aa) 
 ≤ 91 92 - 93 94 - 95 ≥ 96       

Qualquer 
suplementação 

de O2 
  Sim   Não       

Fonte: Adaptado de HU-UFJF, 2015. 

 
O escore é definido pela soma das pontuações atingidas na avaliação de cada variável: 

sensório, temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial sistólica, frequência respiratória, 
saturação periférica de oxigênio e suplementação de O2. Quanto maior a pontuação atingida 
nos parâmetros fisiológicos, maior será a pontuação alcançada no escore. De acordo com a 
pontuação encontrada, duas ações são disparadas: 



 
1) Definição da frequência dos controles dos sinais vitais adequada à criticidade do caso; e 
2) Comunicação aos profissionais envolvidos no atendimento do paciente para avaliação e 
definição de conduta. 

A cada reavaliação, um novo plano de ação pode ser traçado. O bom senso da equipe 
deve se adequar à situação clínica, havendo troca de informações entre a equipe médica e a 
equipe de enfermagem. A comunicação entre os membros da equipe é fundamental na 
otimização do atendimento. O Quadro 12 apresenta as ações planejadas. 
 

Quadro 12. Plano de ação de acordo com o score NEWS2 
 

ESCORE 
NEWS 

FREQUÊNCIA DE 
MONITORIZAÇÃO 

RESPOSTA CLÍNICA 

0 A cada 12 horas Continuar a rotina de monitorização com o NEWS 

1 a 4 A cada 4-6 horas 

Informar à enfermeira responsável que ela deve 
avaliar o paciente. Cabe a ela decidir se é necessário 
aumentar a frequência de monitorização ou se deve 
ativar a avaliação da equipe médico. 

5 a 6 OU 3 
em um 
único 

parâmetro 

A cada hora 
A enfermeira responsável deve ativar urgentemente 
a avaliação da equipe médica. 

7 ou mais 
Monitorização contínua sempre que 

possível 

A enfermeira responsável deve ativar urgentemente 
a avaliação da equipe médica. A equipe médica deve 
informar à equipe da UTI sobre o caso e considerar 
transferência para UTI. 

    Fonte: Adaptado de HU-UFJF (2015). 

 

❖ AÇÕES ADICIONAIS PARA PACIENTES CRÍTICOS (OMS)  
 

● Reduzir a incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM):  
○ Cabeceira elevada (30-45 graus); 
○ Higiene oral a cada 12 horas (só deve ser realizada se garantida a segurança do 

profissional como a primeira preocupação); 
○ Usar sistema de aspiração/sucção fechada (trach-care); 
○ Descartar o condensado no sistema de tubulação; 
○ Avaliar a interrupção diária de sedação para reduzir tempo de ventilação 

mecânica e permanência na UTI; 
○ Acesso diário à capacidade de ventilação espontânea. 

● Controle glicêmico (manter glicemias menores que 180); 
● Profilaxia de TVP (heparina baixo peso molecular – preferível ou heparina não 

fracionada); 
● Considerar profilaxia mecânica em caso de contraindicações à profilaxia química: 

massageador plantar ou botas pneumáticas por 18 horas ao dia; 
● Profilaxia de lesão aguda de mucosa gastroduodenal (LAMGD) farmacológica se 

paciente sem contraindicação (uso recomendado se VM > 48 horas, coagulopatia, 
necessidade de terapia de substituição renal, doença hepática, múltiplas comorbidades 
e alto escore de falência orgânica), além de suporte nutricional precoce (24-48h); 



● Profilaxia de infecções relacionadas a cateter central: usar checklists para lembretes 
diários de remoção de cateter; 

● Profilaxia de úlcera de pressão: mudança de decúbito a cada 2 horas; 
● Profilaxia de fraqueza: mobilização ativa precoce quando seguro para o paciente pelo 

curso da doença. 
 

Quadro 13. Intervenções a serem implementadas para reduzir complicações em pacientes 
com COVID-19 

 

INTERVENÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS PARA EVITAR COMPLICAÇÕES/AGRAVOS DOS PACIENTES 

Reduzir dias de ventilação mecânica 

invasiva 

Utilizar protocolos de desmame que incluam a avaliação diária 

da capacidade respiratória espontânea. // Minimizar a sedação, 

contínua ou intermitente, visando pontos finais de titulação 

específicos ou com interrupções diárias de infusões sedativas 

contínuas. 

Reduzir a incidência de pneumonia 

associada à ventilação 

Prefira intubação oral à nasal e realize higiene oral 

regularmente. // Mantenha o paciente em posição semi 

reclinada. // Use sistema de sucção fechado; drene 

periodicamente e descarte o compensado em tubulação. // 

Utilize um novo circuito de ventilação para cada paciente; 

realize a troca sempre que estiver sujo ou danificado, mas não 

rotineiramente. // Troque o umidificador quando houver mau 

funcionamento, sujidades ou cada 5-7 dias. // Reduza o tempo 

de ventilação mecânica invasiva. 

Reduzir a incidência de tromboembolismo 

venoso 

Use profilaxia farmacológica em pacientes sem contraindicação. 

Se houver contra indicações, use profilaxia mecânica. 

Reduzir a incidência de infecção sanguínea 

por cateter 

Adote uma lista simples de verificação para lembrete da data de 

inserção do cateter e sua remoção quando não for mais 

necessário. 

Minimizar a incidência de úlceras por 

decúbito 

Promover mudança de decúbito a cada 2 horas 

Reduzir a incidência de úlceras por 

estresse e sangramento gastrointestinal 

Ofertar nutrição enteral precoce (entre 24/48 horas da 

admissão). // Administrar bloqueadores dos receptores de 

histamina-2 ou inibidores da bomba de prótons em pacientes 

com fatores para sangramento gastrointestinal (coagulopatias, 

hepatopatias, outros) 

Reduzir a incidência de doenças 

relacionadas à permanência em UTI 

Mobilidade precoce do paciente no início da doença, quando for 

seguro realizar. 

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde (2020). 



 
 
6. ATENDIMENTO PELO SERVIÇO PRÉ-HOSPITALAR - SAMU 
 
❖ PARA TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE DE PACIENTES  

➢ Orientações para profissionais do SAMU no Atendimento pré-hospitalar 
móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos suspeitos ou 
confirmados: 
 

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou 
confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve utilizar 
máscara cirúrgica, obrigatoriamente. 
 

• Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos deverão 
utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até chegada ao local de 
isolamento; 

• Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 
• Toda a equipe deve utilizar equipamento de proteção individual (EPI) e medidas de 

precaução de contato quando em contato com o caso suspeito (de maneira semelhante às 
orientações aos profissionais dos demais fluxos de atendimento); 

• Orientar pacientes e possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização 
frequente das mãos; 

• Comunicar imediatamente aos profissionais dos serviços de atendimento 
ambulatorial ou pronto atendimento se caso suspeito ou confirmado; 

• Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio, ou outro 
desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido 
para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos; 

• Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, 
sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, óculos de 
proteção e luvas de procedimento) do veículo de transporte. 
 

7. ORIENTAÇÕES COMUNS A ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PRONTO 
ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (MS, 2020) 
 

• Estabelecer previamente critérios de triagem para identificação e atendimento dos 
casos; 

• Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas de 
prevenção a serem adotadas; 

• Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes e acompanhantes, e orientar sobre a 
higiene adequada das mãos; 

• Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao 
serviço de referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de 
isolamento; 

• Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo 
flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque em 
mucosas de olho, nariz e boca, e realizar higiene das mãos frequentemente; 



• Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com 
acionamento por pedal para o descarte de lenços; 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) 
para a higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com 
secreções respiratórias; 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de 
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual; 

• Manter os ambientes ventilados;   
• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 

pranchetas e telefones; 
• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 

utilizados pelo paciente; 
• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham 

sido utilizados na assistência ao paciente; 
• Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao 

paciente e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI 
contaminados ou mãos contaminadas; 

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, 
sempre notificar previamente o serviço referenciado; 

• A provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 ou 
equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, 
gorro, óculos de proteção, luvas de procedimento, higienizantes para o ambiente e outros) 
deve ser reforçada pelo serviço de saúde; 

• Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser 
imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento.   

 
 

8. ORIENTAÇÕES PARA MANEJO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA 
(PCR) EM PACIENTES COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 
 
• Em pacientes internados, a avaliação constante sobre risco de deterioração e chance de 
parada cardiorrespiratória devem ser constantemente avaliados. O uso de ferramentas 
prognósticas como o escore de gravidade NEWS2 é encorajado para auxiliar na identificação 
precoce de pacientes graves em evolução para estado crítico. 
• Se disponível na instituição, a equipe de cuidados paliativos pode ser acionada para auxiliar 
nas tomadas de decisão e documentação quanto a decisões e diretivas sobre terminalidade e 
não ressuscitação cardiopulmonar. 
• Em cenário de alta probabilidade para acometimento por coronavírus, algumas adaptações 
são necessárias para proceder o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar, com ressalvas 
importantes, principalmente quanto à proteção da equipe em primeiro lugar e 
priorização da intubação precoce. 
• As manobras de ressuscitação cardiopulmonar devem ser realizadas apenas após 
completa paramentação e segurança da equipe. Isso se justifica pelo fato de o processo de 
ressuscitação cardiopulmonar promover grande chance de aerossolização do vírus em 
pacientes com COVID-19, seja pelas manobras de massagem cardíaca, pela necessidade de 
intubação e eventualmente pela necessidade de ventilação, e com isso relevante risco de 
contaminação da equipe. 



• O nível de proteção preconizado para paramentação da equipe trata-se de uso de máscaras 
N95 ou PFF2, gorro, capote impermeável, luvas e óculos de proteção. 
• Em caso de dúvida quanto a história prévia do paciente e não conhecimento da causa 
provável de óbito, considere sempre como um paciente passível de estar infectado com o 
coronavírus. Em cenários de incertezas, prezar pela segurança do profissional faz-se de 
extrema importância. 
• Existe uma grande preocupação, principalmente em ambiente hospitalar, de que o atraso da 
paramentação signifique atraso na assistência ao paciente e com isso redução da chance de 
retorno à circulação espontânea. No entanto, torna-se mandatório considerar os danos da 
contaminação de um profissional de saúde. O prejuízo assistencial pode significar o 
consequente tempo de até 14 dias de afastamento na prestação de assistência, além do risco 
de mortalidade desse profissional. Dessa forma, não há como cogitar não estar com a 
equipe segura antes de submetê-la à exposição de um paciente potencialmente 
contaminado. 
• Para auxiliar na agilização do processo de paramentação, treinamentos devem ser 
fornecidos frequentemente para a equipe assistencial, bem como disponibilização de kits 
prontos com todo o equipamento necessário em carrinhos de paradas e pontos estratégicos 
devem ser providenciados pela instituição de saúde. 
• A paramentação completa deve ser realizada antes da entrada no local de atendimento à 
PCR. 
• Durante todo o procedimento de atendimento à PCR, o ideal é que cada um da equipe se 
comporte como um oficial da proteção, fiscalizando os colegas e a si mesmo para chance de 
contaminação. Existem relatos de casos de outras epidemias de contaminação dos 
profissionais mesmo com a paramentação adequadamente instalada antes do procedimento. 
(ILCOR, 2020) 
• Recomenda-se que diante de ausência de pulso confirmado, os seguintes fatores para 
não iniciar medidas de ressuscitação cardiopulmonar sejam considerados: a vontade 
expressa prévia de não ser intubado ou reanimado, o tempo de parada cardiorrespiratória 
sem assistência e o quadro clínico prévio do paciente (não considerar idade isolada - avaliar 
funcionalidade, grau de dependência, comorbidades que restrinjam a qualidade de vida do 
paciente). 

As figuras 18 e 19 sintetizam as principais medidas de RCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 18. Infográfico sobre abordagem da PCR em pacientes com suspeita de COVID-19. 
 
 

 

 
                                       Fonte: Adaptado de Hospital Metropolitano Odilon Behrens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 19. Fluxograma de abordagem da PCR em pacientes com suspeita de COVID-19.  

 
             Fonte: Adaptado de Hospital Metropolitano Odilon Behrens. 



 

* Em caso de suspeita, porém não certeza, ou mesmo falta de informações relevantes ao pródromo da 
parada cardiorrespiratória, sempre considerar o cenário de contaminação vigente, uma vez que o 
momento atual epidemiológico é de crescimento exponencial da prevalência de COVID-19. 

Intubação para COVID: vide especificações em seção específica deste documento. 

Se não houver configuração própria para PCR no ventilador, sugerimos usar modo volume controlado 
com volume corrente: 6 mL/kg, FiO2 100%, PEEP 0, frequência respiratória de 10-12 irpm, alarme de 
pressão > 70 mmHg, sensibilidade de pressão 8 cmH2O. Verifique em sua instituição se outro modo 
ventilatório foi definido (a AHA recomenda modo pressão controlada). 

 

• Para abordagem da parada cardiorrespiratória, após medidas de segurança garantidas ao 
profissional, a abordagem vai de guiar de acordo com rápido acesso à monitorização e, em 
caso positivo, qual o ritmo identificado: 

▪ Em caso de rápido acesso à monitorização do paciente, proceda imediatamente. O 
ritmo de parada cardíaca identificado será o referencial para os próximos passos: 
oRitmo chocável (fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso): 

proceda imediatamente ao tratamento com desfibrilação com choque apropriado 
(200J bifásico ou 360J monofásico). Esse procedimento não deve ser atrasado 
para garantia de via aérea. 

oRitmo não chocável: proceda o início das manobras demassagem cardíaca e 
garanta a via aérea como prioridade.  

 
▪ Se não há rápido acesso à monitorização, proceda com o mnemônico CAB, iniciando 

as manobras de massagem cardíaca imediatamente após cobrir a boca e nariz do 
paciente. 

• A cobertura da boca pode ser feita promovendo oxigenação passiva com máscara facial com 
reservatório sem umidificação ou dispositivo bolsa-válvula-máscara (ambu) adaptado com 
filtro HEPA e trach-care sem ventilar (Figura 3). Para maior segurança contra aerossolização, 
segure o dispositivo com a técnica 2 handvice-gripouV-E conforme figura 20 (o primeiro 
profissional segurando os dois polegares pressionando a máscara contra o rosto do paciente, 
com os demais dedos fazendo elevação da mandíbula para abertura da via aérea, com um 
segundo profissional segurando o equipamento e conferindo a boa vedação). Na 
indisponibilidade dessas opções, ou mesmo atendimento inicial enquanto aguarda demais 
membros da equipe se paramentarem, recomenda-se a cobertura da boca e nariz do 
paciente com máscara cirúrgica antes de iniciar as compressões cardíacas. 
•  A abordagem da via aérea do paciente, realizando intubação orotraqueal precoce com as 
medidas específicas descritas previamente neste documento, deve ser prioritária, garantindo 
a proteção para não contaminação da equipe:  
1. Intubar com as medidas de proteção contra aerossolização, como abertura distal do tubo 
tampada com dispositivo extensor do filtro HME, ou êmbolo da seringa de 20 mL ocluindo 
saída de ar (procedimentos de segurança descritos nesse documento na sessão específica); 
2. Em caso de demora na obtenção do material de via aérea, considere manter as medidas de 
oxigenação descritas com máscara facial com reservatório ou ambu adaptado com filtro 
HEPA, e proceda a vias aéreas alternativas com dispositivos extraglóticos como máscara 
laríngea ou tubo laríngeo conforme protocolo institucional, até que haja acesso à via aérea 
definitiva (traqueostomia e cricostomia) 
 
 
 



Figura 20. Técnica 2 hand vice grip para segurar o dispositivo bolsa-válvula-máscara com 
mais segurança durante pré-oxigenação apneica. 

 

 
 

Fonte: Chrimes e Fritz, Vortex approach (2016). 
 

 
• É importante enfatizar a importância de manter a menor equipe possível para manejo da 
PCR. De preferência três profissionais, sendo que apenas um deles esteja em proximidade ao 
paciente, realizando a RCP. 
• Para parâmetros iniciais na ventilação mecânica após garantia da via aérea siga os 
seguintes: modo volume controlado com volume corrente: 6 mL/kg, FiO2 100%, PEEP 0, 
frequência respiratória de 10-12 irpm, alarme de pressão > 70 mmHg, sensibilidade de 
pressão 8 cmH2O.  
• As ventilações serão realizadas automaticamente pelo respirador de modo assíncrono à 
massagem cardíaca. 
• Em caso de PCR com o paciente já intubado, apenas modifique os parâmetros no ventilador. 
O mais seguro do ponto de vista da proteção contra aerossolização é manter as ventilações 
em circuito fechado. 
• Em caso de julgamento pela equipe de falha na vedação do circuito do respirador ou 
evidência de risco de vazamento de ar, proceda a conexão do ambu adaptado e faça o 
recomendado para PCR habitual, uma ventilação a cada 5-6 segundos. 
• Para performance de RCP, faça como habitual: 100-120 compressões torácicas por minuto, 
com mãos posicionadas na parte inferior do esterno entre os mamilos, comprimindo com 
profundidade de aproximadamente 5 cm, permitindo retorno total do tórax após cada 
compressão. 
• Reveja as possíveis causas de parada cardíaca através do mnemônico Hs e Ts (Figura 21). 
• Seja judicioso na avaliação da chance de retorno à circulação espontânea e interrompa as 
manobras de RCP quando julgar o momento, conforme opinião da equipe. 
• Em caso de PCR em paciente em posição prona, avalie a segurança da equipe para proceder 
a reversão da posição para decúbito dorsal. Se o paciente não está apto a reverter a posição 
prona sem comprometer a segurança da equipe ou sem risco de extubação acidental ou perda 
de invasões como acessos centrais e sondagens, a equipe deve proceder compressões 
precordiais reversas. 



• As compressões precordiais reversas são realizadas idealmente com duas pessoas, sendo 
que uma delas posiciona o punho fechado abaixo do esterno enquanto a segunda pessoa 
administra compressões na coluna médio torácica entre base das escápulas. 
 
 

Figura 21. Mnemônico Hs e Ts para ajudar a descartar causas possíveis de parada 
cardiorrespiratória 

 
Fonte: Adaptado de Tallo et al (2012). 
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