
GUIA RÁPIDO PARA O MANEJO CLÍNICO 
DO COVID-19 EM AMBIENTE HOSPITALAR

VERSÃO 2 – MAIO/2020



OBJETIVOS

 Atualizar os profissionais envolvidos no cuidado de usuários com 

suspeita de infecção por COVID-19 com base nas evidências técnicas 

e científicas sobre o tema;

 Oferecer um material atualizado e com referências técnicas para o 

manejo clínico de casos suspeitos e confirmados;

 Apresentar os fluxos de manejo clínico e operacional da Covid-19 

com ênfase no ambiente hospitalar



IDENTIFICAÇÃO 
DE SUSPEITOS

 Principais manifestações clínicas: 

Febre (≥37,8ºC), Tosse, Fadiga, Dispneia, Mal estar e mialgia, Sintomas 

respiratórios do trato superior e Sintomas gastrointestinais (mais raros)

 Os idosos e as pessoas imunossuprimidas podem apresentar 

sintomas atípicos. 

 Em gestantes, devido adaptações fisiológicas ou eventos adversos 

na gravidez, dispneia, febre, sintomas gastrointestinais ou fadiga 

podem se sobrepor aos sintomas da Covid-19

 Infiltrados bilaterais em exames de imagem do tórax, aumento da 

proteína C-reativa e linfopenia evidenciada em hemograma são as 

alterações mais comuns observadas em exames complementares.



CONDIÇÕES E 
FATORES DE RISCO 
PARA POSSÍVEIS 
COMPLICAÇÕES

 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto 

(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal). 

 Adultos ≥ 60 anos. 

 Crianças < 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é em menores de 2 

anos, especialmente as menores de 6 meses com maior taxa de mortalidade).

 População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso. 

 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de ácido acetilsalicílico 

(risco de síndrome de Reye). 

 Indivíduos que apresentem: pneumopatias (incluindo asma). 

 Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior complicação 

e possibilidade de reativação). 

 Cardiovasculopatias, Nefropatias, Hepatopatias, Doenças hematológicas, Distúrbios 

metabólicos, Transtornos neurológicos e do desenvolvimento, Imunossupressão, 

neoplasias, HIV/aids e Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa 

corporal (IMC) ≥ 40 em adultos)



FLUXOGRAMA INTERNO (4 ETAPAS)

Função prioritária

Recepção Acolhimento com registro de informações cadastrais

Classificação de risco Identificar casos de maior gravidade para priorizar atendimento

Sala de espera Momento de aguardar atendimento obedecendo o 
distanciamento seguro e oportunizando informações

Atendimento médico Avaliação clínica com identificação dos possíveis desfechos 



ETAPA 1 
RECEPÇÃO

 O paciente é acolhido e informado que não será 

permitido o acompanhante, devido a maior 

oportunidade de contaminação na unidade 

hospitalar.

 Na recepção é fundamental que se certifique 

quanto ao meio de contato (endereço e telefone), 

pois muitos pacientes terão alta hospitalar e serão 

acompanhados pela vigilância epidemiológica 

municipal e/ ou pela telemedicina. 



ETAPA 2 
CLASSIFICAÇÃO 
DE RISCO

 O principal objetivo da classificação de risco é organizar 

a espera pelo atendimento médico de acordo com a 

ordem de gravidade. O 

 Enfermeiro classificador tem que estar num ambiente 

seguro e paramentado adequadamente para exercer sua 

função.

 A anamnese deve ser objetiva, com perguntas 

estratégicas que colaborem com a dinâmica proposta 

pelo fluxograma.

 O Enfermeiro terá autonomia para colocar os pacientes 

com sinais de alerta da fase 3 e 4 (sat<92% e FR>22 ipm) 

para o interior da unidade, onde será avaliado 

prioritariamente pelo médico



ETAPA 3 
SALA DE ESPERA

 Após passar pela classificação de risco o 

paciente aguardará no hall de espera, 

guardando uma distância segura entre os 

pacientes.

 Devemos usar todo equipamento midiático 

para passar informações básicas, mas 

importantes para os pacientes.



ETAPA 4 
ATENDIMENTO 
MÉDICO

SINTOMAS SpO2 
(%)

FR 
(irpm)

FEBRE FASE CONDUTA

Ausentes - - - - Alta com orientações, exceto para 
profissionais de saúde que seguem 

protocolo específico

Presentes ≥ 92 < 22 - 1 Alta com orientações 

Presentes ≥ 92 < 22 + 2 Alta ou internação                     
dependendo dos exames 

Presentes ≥ 92 > 22 - 3 ou 4 Internação

Presentes < 92 - - 3 ou 4 Internação 



RT PCR COVID-19 + 1) HEMOGRAMA COMPLETO 2) PCR 3) FERRITINA 4) UREIA E CREATININA Na, K, Ca, Mg 5) TAP, PTTa 6) GLICEMIA 7) TROPONINA
8) BNP 9) LDH 10)TGO, TGP,  GGT, FA 11) D-DÍMERO 12)H1N1 13)TESTE RÁPIDO PARA DENGUE 

Sem sintomas, com 
contato com caso 

suspeito ou confirmado

Não funcionário Isolamento de dias / observação  

Profissional de saúde Exame + atestado de 7 dias + isolamento até resultado 

Sintomas gripais com ou 
sem febre 

SpO2 > 93% aa

FR < 22 / sem febre / sem dispneia/ sem alt ausculta Alta com orientações

FR < 22 / com febre / sem dispneia/ sem alt ausculta Considerar exame de sg, GSV, RX tórax 

FR > 22 / com febre / com dispneia e/ou alt ausculta Exame de sg, GSV, RX tórax 

Normal

TC tórax**

SpO2 < 92% aa INTERNAÇÃO (Quarto / CTI)* Combo exames internação***

*
SpO2 < 92% aa 

QUARTO
CURB até 2 / FR < 22 / suplemento O2 
ausente ou até 2L/min / PAM > 65

CTI
CURB > 2 / FR > 22 / suplemento O2 > 

2L/min / PAM < 65

**
SpO2 > 93% + 

TC tórax

TC tórax < 25%

TC tórax 25 a 50%

TC tórax > 50%

SpO2 > 93% e FR < 22 ao caminhar 

SpO2 < 92% e FR > 22 ao caminhar 

Considerar alta

Internação 
(quarto ou CTI)

Combo de exames*** 

***
Combo exames 

internação 



SOLICITAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

1) HEMOGRAMA COMPLETO
2) PCR
3) FERRITINA
4) UREIA E CREATININA, Na, K, Ca, Mg
5) TAP, PTTa
6) GLICEMIA
7) TROPONINA
8) BNP
9) LDH
10)TGO, TGP,  GGT, FA
11) D-DÍMERO
12)H1N1
13)TESTE RÁPIDO PARA DENGUE

Radiografia de TÓRAX

TC de TÓRAX  (pacientes internados)

ECG

ECOCARDIOGRAMA  (fase 4 – função cardíaca)

Testes específicos

TESTE RÁPIDO PARA COVID-19

PCR ESPECÍFICO PARA COVID-19



FASES
Nosso guia divide 

didaticamente a infecção em 

4 possíveis fases. 

Essa divisão foi realizada 

para facilitar o manejo clínico 

e a operacionalização da 

unidade

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Quadro Clínico Estado gripal, 
febre, coriza, 
diarreia, 
anosmia, 
conjuntivite

Tosse seca, febre, 
mialgia, artralgia, 
evidencias de 
pneumonia. 
SatO2>93%

Tosse, cansaço, 
dispneia, febre. 
SatO2<93%

Insuficiência 
respiratória 
aguda com 
possível choque 

Exames 
complementares

Sangue sem 
alterações com 
possível 
linfopenia
Radiografia sem 
alterações
US de tórax linha 
B na minoria dos 
pacientes
TC de tórax sem 
indicação

Linfopenia, 
aumento da 
ferritina, PCR e 
D-dímero
Radiografia com 
espessamento 
pleural
US de torax
linhas B
TC de tórax: 
Vidro fosco
Evolução 80% 
positiva

PCR, Ferritina, 
LDH, IL6 e 
citicinas
aumentadas. 
Queda das 
plaquetas
Radiografia: DP 
localizado
US de tórax: 
linhas B 
consolidadas
TC de tórax: 
vidro fosco mais 
acentuado e 
possível DP e/ou 
infiltrado 
alveolar

Citopenia
S. 
Hemofagocítica: 
aumentam: 
transaminases, 
ferritina, D-
dímero
Diminuem: 
leucócitos, 
linfócitos e 
plaquetas.
Pode ocorrer 
distúrbio da 
coagulação
Conferir função 
cardíaca: ECG, 
ECO e BNP



TRATAMENTO DE ACORDO COM AS FASES

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Hidratação oral, 
sintomáticos e 
isolamento 
domiciliar. 
Orientar sinais 
de piora

Avaliar 
introdução do 
protocolo fase 2 
sem 
anticoagulação
a partir do 
segundo dia de 
doença

Disfosfato de Cloroquina 
3 comp. De 150mg 2x/dia no 1* dia (900mg de dose de ataque) seguido de 3 comp. 
150mg 1x/dia ao 7*dia (450mg/dia). 
Ou
Hidroxicloroquina
1 comp. 400mg 2x/dia no 1*dia (800mg dose de ataque), seguido de 1comp. 400mg 
1x/dia no 2* até 7*dia (400mg/dia). 
+
Azitromicina 
500mg 1x/dia durante 5 dias.
+
sulfato de zinco 
20mg  1 comp 1xdia  durante 15 dias 
+
Anticoagulação baseada no D-dímero, se disponível. Caso não disponível, para 
todos os pacientes internados realizar o seguinte esquema:
Enoxaparina 60 mg SC 1x/dia
Ou
Heparina não-fracionada (regular) 5000 UI SC 2x/dia

OBS: Considerar anticoagulação plena a partir de parâmetros laboratoriais (D-dímero 
e coagulograma) e de gravidade clínica. Avaliar possíveis contraindicações para 
anticoagulação.

Tratamento da fase 2 
+
Metilprednisolona (0.5 mg/kg a cada 24h)*
+
Anticoagulação plena para todos os pacientes graves (FASE 4)

Anticoagulação baseada no D-dímero, se disponível. Caso não 
disponível, para todos os pacientes internados, não graves, realizar o 
seguinte esquema:
Enoxaparina 60 mg SC 1x/dia
Ou
Heparina não-fracionada (regular) 5000 UI SC 2x/dia

OBS: Considerar anticoagulação plena a partir de parâmetros 
laboratoriais (D-dímero e coagulograma) e de gravidade clínica. Avaliar 
possíveis contraindicações para anticoagulação.

*Monitorar possíveis efeitos adversos da administração de metilprednisolona como hipertensão, hiperglicemia e retenção hídrica. Instituir balanço hídrico

Para início de tratamento com cloroquina checar nota técnica específica: NOTA TÉCNICA CONJUNTA 09/2020 – V.E.A.F.-BUZIOS-RJ



CONSIDERAÇÕES SOBRE A ANTICOAGULAÇÃO

1. Utilizar na trombo profilaxia Enoxaparina 60 mg subcutâneo uma vez ao dia ou heparina não fracionada (regular) 5.000 UI subcutâneo 12/12 

horas.

2. Para utilização terapêutica podemos utilizar a dose de:

Enoxaparina subcutânea de 1 mg/kg de12/12h (0,75mg/kg se IMC > 40); ou

Heparina não fracionada (regular) subcutânea de 100 UI/ kg de 8/8 h; ou

Heparina não fracionada (regular) endovenosa, infusão contínua, com dose de ataque de 80 UI/kg e com manutenção de 10 a 20 UI/kg/h.

3. No caso de contra indicação de uso de Heparina podemos utilizar Fondaparinux, se disponível,  subcutâneo uma vez ao dia (5 mg < 50 kg, 7,5 

mg > 50 kg de peso corporal)

4. Podemos realizar o controle terapêutico da:

Enoxaparina com a dosagem do fator anti Xa (colhido de 3 a 4 horas após a aplicação da medicação) que apresenta sua faixa terapêutica 

ideal de 0,4 a 1,2;

Heparina não fracionada (regular) com PTTa (faixa terapêutica ideal de 2,5 vezes o controle) e fator anti Xa (faixa terapêutica ideal de 0,3 a 

0,7).

Caso o PTTa ultrapasse 3 vezes o valor do controle devemos interromper a infusão endovenosa por 1 hora e reiniciar após reavaliação clínica e 

laboratorial.



D-DÍMERO COMO APOIO PARA A ANTICOAGULAÇÃO

D-DÍMERO NO 
MOMENTO DA 
INTERNAÇÃO

<2000

> = 2000

>5000

>15000

ENOXAPARINA 60MG SC DIÁRIA OU
HEPARINA REGULAR 5.000 UI SC 12/12H 

ENOXAPARINA 1MG/KG SC 12/12H OU
HEPARINA REGULAR 5000UI SC 8/8H

HEPARINA REGULAR EV (PTT ALVO 2,5X)
ENOXIPARINA 1MG/KG SC 8/8H ( DOSAR ANTI XA)

HEPARINA REGULAR EV
(PTT ALVO 2,5X)

REAVALIAÇÃO 
CLÍNICA E 

LABORATORIAL 
APÓS 48H

D-DÍMERO APÓS 
48H

< = 1000

>1000

>2000

>5000

ENOXIPARINA 60MG SC DIÁRIA OU
HEPARINA REGULAR 5.000 UI SC 12/12H

ENOXIPARINA 1MG/KG SC 12/12H OU
HEPARINA REGULAR 5000UI SC 8/8H

HEPARINA REGULAR EV (PTT ALVO 2,5X)
ENOXIPARINA 1MG/KG SC 8/8H (DOSAR ANTI XA)

HEPARINA REGULAR EV
(PTT ALVO 2,5X)

REAVALIAR EM 48H

REAVALIAR EM 24H
AVALIAR AUMENTO

DA DOSE



CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO

 Diante dos estudos que a comunidade científica vem apresentando, o município de 

Armação dos Búzios faz a opção de instituir a Hidroxicloroquina (HCQ) associado a 

Azitromicina precocemente, isto é, na fase 2 (pneumonia) da doença. Obviamente 

sem deixar de levar em conta as interações medicamentosas e as contra  indicações 

com uso HCQ.

 Em algumas unidades observamos o uso de antibiótico ampliando a cobertura de 

ação, tais como:

Cefuroxima 1500 mg ev a cada 8 horas ou

Cefuroxima 500 mg 1 comp a cada 12 horas

Outra opção, e esta, com uma posologia que expõe menos a equipe (1x/ dia)

Ceftriaxona 2 g ev 1x/ dia.



CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO

 A HCQ interage com uma série de medicações de uso comum no dia a dia (ver 

anexo 1).

 Antes de iniciar a HCQ, devemos fazer um ECG, a fim de conferir o intervalo 

‘’QT’’, já que o seu alongamento contra indica o uso desta droga.  

 Apesar de alguns pacientes apresentarem hemorragias, recomendamos o uso 

de anticoagulação profilática nos pacientes internados (Clexane 40 mg sc 1x/ 

dia), devido ao efeito trombogênco na microcirculação. Alguns trabalhos já 

falam em anticoagulação plena.

 Sugerimos também o uso do Zinco (20 mg/ dia).



TRATAMENTO COADJUVANTE

 A princípio, está contra indicado o uso de corticóide na covid-19, porém alguns

estudos tem demonstrado efeito benéfico na fase 3 e 4, de Metilprednisona em

doses intermediárias, da mesma forma a Plasmaferese.

 A hidratação a partir da fase 2, deve ser administrada com cautela, sobretudo nas

fases seguintes, devido a possibilidade de congestão pulmonar causada por danos

no próprio órgão assim como pela disfunção cardiovascular. Por outro lado nesta

fase também poderemos encontrar o paciente chocado (cardio?; séptico?); portanto

tem que ser visto caso a caso.



PÓS ALTA

 Muitos pacientes que são liberados após serem criteriosamente avaliados, cursam

com piora clinica, geralmente entre o 8º e o 10º dia de evolução, retornando ao

hospital em condições desfavoráveis pra ter um bom resultado.

 Considerando as condições sócio, econômica e cultural da população de Búzios, o

monitoramento pós alta poderá ser feito pela telemedicina ou pela vigilância

epidemiológica municipal. Daí a importância dos dados estarem atualizados na hora

de fazer o BAM.



ÓBITOS

 A Covid-19 tem como característica um alto poder de letalidade, principalmente

quando acomete pacientes do grupo de risco. Considerando que o cadáver é um

potencial transmissor da doença, recomenda-se o sepultamento o mais

precocemente possível e sem qualquer cerimonial de velamento.

 Ainda nessa linha da redução de tempo, sugerimos que os documentos

identificadores necessários para o preenchimento da Declaração de Óbito (DO),

sejam xerocados no ato da confecção do BAM, desta forma assim que ocorrer o

fato, automaticamente a DO será preenchida.

 Cabe ainda criar mecanismos para otimizar o trâmite da retirada do cadáver do

hospital, no cartório e para o sepultamento.



CONCLUSÃO

 Baseado nos resultados dos trabalhos científicos com o uso precoce da HCQ

associada a Azitromicina, realizados pelos hospitais de São Paulo, a prefeitura de

Armação dos Búzios, representada pelo Prefeito e atual Gestor da Saúde do

município, Dr André Granado, opta por seguir esta linha.

 Para isso não economizou investimentos no âmbito estrutural, material e sobretudo

humano, capacitando todos os atores envolvidos direta e indiretamente no combate

ao Novo Corona vírus.


