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APRESENTAÇÃO 

 

O presente plano esta atualizado  dentro do atua contexto da Pandemia causada 

pelo novo Coronavírus responsável pela COVID-19. Em todo o mundo, diversos 

governos, universidades, centros de pesquisas, indústrias farmacêuticas e instituições de 

saúde integram uma força-tarefa para o conhecimento do vírus, suas proteínas, 

mecanismos patogênicos e resposta imune do organismo frente a essa infecção, com o 

objetivo de conhecer a evolução da doença e se antecipar às possíveis complicações, 

reduzindo assim, o tempo de internação, o influxo de pacientes às unidades de terapia 

intensiva e a taxa de mortalidade. 

Na região dos Caetés, a Pandemia já atingiu a maior parte dos dezesseis 

municípios que a constituem e temos observado uma tendência ao colapso do sistema de 

saúde. Frente a essa problemática, propomos este protocolo de condutas terapêuticas 

baseado em evidências científicas atuais e opinião de especialistas, visando orientar a 

Rede de Serviços de Atenção à Saúde no manejo oportuno de casos de infecção pelo 

novo coronavírus. 

Ressaltamos que este protocolo está em consonância com as recomendações 

dos órgãos regulatórios brasileiros, Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial de 

Saúde (OMS) e Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA).  

O documento foi estruturado com base nas fases de evolução da doença com a 

intenção de uniformizar o atendimento na região aos usuários suspeitos e confirmados 

para COVID-19, tanto na atenção básica quanto na especializada, tornando, assim, a 

assistência à saúde mais célere e objetiva, na tentativa de mitigar os riscos do 

agravamento da doença. 

Tem como finalidade instrumentalizar gestores e os serviços da rede de atenção à 

saúde pública e privada para implementação de ações adequadas e oportunas, a fim de 

evitar a disseminação em massa, reduzir complicações e danos ocasionadas pelo vírus 

(2019-n CoV) na população. Destaca-se que as medidas a serem adotadas deverão ser 

proporcionais e restritas aos riscos vigentes. Considerando as constantes atualizações 

disponibilizadas pela OMS e MS, este Plano está sujeito a ajustes decorrentes da sua 

utilização prática e das mudanças observadas no cenário epidemiológico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os primeiros casos de doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) foram 

reportados em dezembro de 2019 na província de Hubei, mais precisamente, em um 

grupo de pacientes admitidos com diagnóstico de pneumonia de etiologia desconhecida 

nos hospitais da cidade de Wuhan (WANG et al., 2020). Inicialmente, o surto da síndrome 

respiratória aguda grave por coronavírus tipo 2 (SARS-CoV-2) foi confinado à província de 

Hubei, mas se espalhou rapidamente para diversos países (HOLSHUE et al, 2020; 

RODRIGUEZ-MORALES et al, 2020) obrigando, assim, a Organização Mundial da Saúde 

a declarar oficialmente uma pandemia global em 11 de março de 2020. 

O coronavírus (SARS-CoV-2) é transmitido principalmente por gotículas 

respiratórias. Na infecção, o período médio de incubação é de aproximadamente 4 a 5 

dias antes do início dos sintomas (GWAN et al, 2020; PUNG et al., 2020; LAUER et al., 

2020; LI et al., 2020) com 97,5% de pacientes sintomáticos desenvolvendo sintomas com 

duração média de 11,5 dias (LAUER et al 2020). 

Estudos revelam que os pacientes com a COVID-19 normalmente apresentam 

febre e tosse seca, e com menos frequência, podem apresentar dispneia, mialgia, dores 

articulares, tontura, diarreia, náusea e tosse com sangue de permeio (GWAN et al., 2020; 

CHAN et al., 2020; HUANG et al., 2020; CHEN et al., 2020; LIU et al., 2020; CHEN et al., 

2020). Dentro de 5 a 6 dias após o início dos sintomas, o vírus da SARS-CoV-2 atinge 

seu pico de carga viral e casos graves progridem para síndrome do desconforto 

respiratório agudo (SDRA), em média cerca de 8 a 9 dias após o início dos sintomas 

(HUANG et al., 2020). 

A rede de atenção primária é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Durante surtos e epidemias, esta tem papel fundamental na resposta global à 

doença em questão, oferecendo atendimento resolutivo com grande potencial de 

identificação precoce de casos graves que devem ser manejados em serviços 

especializados (BRASIL, 2020). 

A assistência hospitalar no SUS é organizada a partir das necessidades da 

população, a fim de garantir o atendimento aos usuários, com apoio de uma equipe 

multiprofissional prestando serviços de saúde de qualidade, embasados na segurança do 

paciente (BRASIL, 2017). 

Não existe hoje evidência científica robusta de alta qualidade de que a associação 

de Cloroquina ou Hidroxicloroquina e Azitromicina, assim como nenhuma outra 

terapêutica existente, seja efetiva na terapia farmacológica específica Covid-19. 

Atualmente há muitos ensaios clínicos em andamento, mas provavelmente não teremos 

nenhum resultado, nem parciais, num curto prazo. 

O Conselho Federal de Medicina propôs, no dia 16.04.2020, que o médico 

assistente deve considerar o uso de Cloroquina ou Hidroxicloroquina em pacientes com 

sintomas leves no início do quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras 

viroses e que tenham confirmado o diagnóstico de Covid- 19, em decisão compartilhada 

com o paciente. A Sociedade Brasileira de Reumatologia alerta que a Cloroquina e 

Hidroxicloroquina, por serem medicamentos utilizados há muito tempo, possuem um perfil 

de segurança conhecido. (CFM, 2020). 
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O objetivo deste documento é definir o papel dos serviços de APS/ESF no manejo 

e controle da infecção COVID-19, bem como disponibilizar os instrumentos de orientação 

clínica para os profissionais que atuam na porta de entrada do SUS a partir da 

transmissão comunitária de COVID-19 no Brasil. 

 Considerando a existência de fase de transmissão comunitária da COVID-19, é 

imprescindível que os serviços de APS/ESF trabalhem com abordagem sindrômica do 

problema, não exigindo mais a identificação do fator etiológico por meio de exame 

específico. Desta forma, este protocolo foca na abordagem clínica da Síndrome Gripal e 

da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente do agente 

etiológico. Como é de conhecimento de todos, múltiplos agentes virais são responsáveis 

por essas duas síndromes, sendo o vírus da Influenza o de maior magnitude nos últimos 

anos. Entretanto, há evidências e dados internacionais indicando que a transcendência da 

COVID-19 pode superar a da Influenza. Portanto, a abordagem pragmática deste 

protocolo unifica as condutas referentes a esses dois grupos de vírus. 

 

2. OBJETIVOS E METAS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Organizar as ações de prevenção e controle para o enfrentamento do novo 

Coronavírus (COVID-19) no Município de Augusto Correa, diante da Pandemia 

estabelecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Monitorar oportunamente a situação emergencial do novo Coronavírus (COVID-19) no 

Município de Augusto Correa; 

 Organizar as ações de controle e vigilância, de acordo com o cenário epidemiológico; 

 Definir as responsabilidades por componente (vigilância em saúde, assistência, 

suporte laboratorial, comunicação e gestão);  

 Organizar e orientar o fluxo dos pacientes com suspeita de infecção pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), na rede municipal de saúde e com a rede de referência definida 

pela SEMSA.  

 Acompanhar o Comitê de acompanhamento das ações de prevenção e controle do 

novo Coronavírus (COVID-19) a fim de garantir a promoção de ações intersetoriais e o 

estabelecimento de responsabilidades por setores específicos.  

 

2.3 METAS 

 Notificar, investigar e monitorar, em tempo oportuno, 100% dos casos de Coronavírus; 

 Investigar, oportunamente, 100% dos óbitos suspeitos por Coronavírus;  
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3.  TRANSMISSÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) 

À medida que a pandemia da COVID-19 avança, o conhecimento acerca do vírus 

também evolui com a disponibilização de novas publicações científicas. Aqui resumimos o 

que foi relatado sobre a transmissão do SARS-CoV-2 até o momento e sobre a 

transmissão de pessoas pré-sintomáticas, sintomáticas e assintomáticas infectadas com 

este vírus. 

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a 

pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a 

fala, tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto 

por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que 

outros patógenos respiratórios se disseminam. Além disso, tem-se estudado a 

possibilidade de transmissão do vírus por meio de aerossóis (partículas menores e mais 

leves que as gotículas) gerados durante manipulação direta da via aérea como na 

intubação orotraqueal ou em outros procedimentos potencialmente geradores de 

aerossóis. 

 

4.   MANEJO CLÍNICO EM TEMPOS DE COVID – 19 

 

O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente a gravidade dos 

casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e 

monitoramento até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o 

encaminhamento e transporte a centros de referência ou serviço de urgência/emergência 

ou hospitalares. 

A APS/ESF deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de 

identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a 

coordenação do cuidado destes últimos. 

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a 

conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou para 

encaminhá-lo a outros serviços. 

Dada a letalidade muito mais elevada da COVID-19 entre os idosos (pessoas com 

60 anos ou mais), deve-se priorizá-los para atendimento. Além deles, pessoas com 

doença crônica, gestantes e puérperas devem ter atendimento priorizado. Gestantes e 

puérperas não tem risco elevado para COVID-19, mas apresentam maior risco de 

gravidade se infectadas por Influenza. 

Os casos de síndromes gripais sem complicações ou sem condições clínicas de 

risco serão conduzidos pela APS/ESF. Logo, faz-se obrigatório o acompanhamento dos 

profissionais da APS/ESF ao longo do curso da doença. 

O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção 

respiratória caracterizada como Síndrome Gripal, causada ou não por COVID-19, no 

contexto da APS/ESF (QUADRO 1). 

O protocolo de manejo clínico para o novo coronavírus do Ministério da Saúde 

está disponível em: https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_1.pdf 

 

 

https://kidopilabs.com.br/planificasus/upload/covid19_anexo_1.pdf
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Quadro 1. Manejo Clínico da COVID-19 

1. Identificação de caso suspeito/confirmado de Síndrome Gripal e de COVID-19; 

2. Medidas para evitar contágio na UBS 

3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal 

4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar 

5. Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência/emergência 

ou hospitalares 

6. Notificação Imediata 

7. Monitoramento clínico 

8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa 

 

O papel da APS/ESF é o de assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de 

identificação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a 

coordenação do cuidado destes últimos. 

A estratificação de intensidade da SG é a ferramenta primordial para definir a 

conduta correta para cada caso, seja para manter o paciente na APS/ESF ou para 

encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/emergência ou hospitais. 

 

Tabela 1. Medidas para evitar contágio por vírus causadores de Síndrome Gripal 

nas Unidades de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde, MS, 2020. 

MEDIDAS DE CONTROLE PRECOCE 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE PACIENTES 

• Contenção respiratória 

• Máscara cirúrgica ou N 95*; 

• Uso de luvas, óculos ou protetor facial e 

aventais**; 

• Lavar as mãos com frequência; 

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies 

tocadas com frequência; 

 Fornecer máscaras de proteção; 

 

 Isolamento com precaução de contato, 

idealmente em sala isolada e bem arejada. 

   *Para procedimentos produtores de aerossóis usar a máscara N95/PFF2. 
   **Uso destes EPIs durante atendimento do paciente em consultório. Não é necessário o uso na recepção/triagem, 
desde que mantida distância de 1 metro. 

 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE SÍNDROME GRIPAL E DE COVID-19 
 

Grande parte dos pacientes com Síndromes Gripais e casos suspeitos de COVID-

19 chegará à APS/ESF como porta de entrada. Por isso, o primeiro passo na cascata de 

manejo do COVID-19 é a identificação de casos suspeitos de Síndrome Gripal. A 

identificação precoce deve ser realizada pela Equipe de Atenção Básica em visita ou 

atendimento individual, já incluindo a oferta de máscaras, caso necessário.  

Todo paciente que apresentar tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta 

será considerado caso suspeito de Síndrome Gripal.  

Esta identificação deve ser feita por profissional em uso de EPI e capacitado em 

suas atribuições frente à epidemia de COVID-19, aplicando o Fast-Track já mencionado. 
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4.1.1 SÍNDROME GRIPAL – SG 

Indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada 

de tosse ou dor de garganta ou dificuldade respiratória, na ausência de outro diagnóstico 

específico. 

Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de 

Síndrome Gripal: febre de início súbito (mesmo que referida) e sintomas respiratórios 

(tosse, coriza e obstrução nasal), na ausência de outro diagnóstico específico. 

 

4.1.2 SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE – SRAG 
 

Indivíduo de qualquer idade, com Síndrome Gripal (conforme definição anterior) e 

que apresente os seguintes sinais de gravidade: 

• Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente. 

• Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de 

acordo com a idade. 

• Piora nas condições clínicas de doença de base. 

• Hipotensão. 

Em crianças, além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

Vale ressaltar que febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, 

como crianças, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, 

portanto, a avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração.  

A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de SG deve se dar em consulta 

médica da seguinte forma: 

 Casos leves. Aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito 

da APS/ESF devido à menor gravidade do caso; e 

 Casos graves. Aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, 

portanto, necessitam de estabilização na APS/ESF deve ser encaminhamento a 

urgência hospitalar para avaliação ou intervenções que exijam maior densidade 

tecnológica. 

Para a definição da gravidade do caso, é fundamental definir se a pessoa 

apresenta comorbidades ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial na 

APS e isolamento domiciliar.  
 

Fluxo de atendimento de Síndrome Gripal 

 

SEM Síndrome Respiratória Aguda 

Grave 

Pacientes atendidos ambulatorialmente 

COM Síndrome Respiratória Aguda 

Grave 

Pacientes hospitalizados enfermaria ou UTI 

Notificar nas situações em que houver 

coleta de material* para diagnóstico no 

sistema e-SUS VE. 

Prescrever sintomáticos; 

Atestar o isolamento social dos 

sintomáticos e residentes no mesmo 

Notificar no SIVEP-Gripe e informados 

imediataente a Secretaria Municipal da 

Saúde; 

Colher material para Influenza e 

SARS-Cov2; Indicar Oseltamivir até a 

exclusão de Influenza; 
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domicílio de acordo com orientações 

abaixo (Preencher formulários 

apresentados no ícone “isolamento 

domiciliar”); Indicar Oseltamivir para os 

grupos de risco** 

Manter suporte clínico de acordo com o 

quadro do paciente. 

Atestar o isolamento social dos pacientes 

hospitalizados e dos residentes no mesmo 

domicílio de acordo com orientações 

abaixo 

(Preencher formulários apresentados no 

ícone “isolamento domiciliar”); 

Profissional da Saúde: 

Notificar no sistema e-SUS VE; 

Colher material para SARS-Cov2; 

Atestar o isolamento social dos 

sintomáticos e residentes no mesmo 

domicílio de acordo com orientações 

abaixo (Preencher formulários 

apresentados no ícone “isolamento 

domiciliar”); 

Indicar Oseltamivir para os grupos de 

risco** 

Óbitos de SRAG ocorridos em unidades 

de saúde extra- hospitalares deverão ser 

notificados e informados imediataente a 

Secretaria Municipal da Saúde. Colher 

imediatamente material para Influenza e 

SARS-Cov2. 

Atestar o isolamento social dos residentes 

no mesmo domicílio de acordo com 

orientações abaixo  

(Preencher formulários apresentados no 

ícone “isolamento domiciliar”); 

* Os Serviços de Saúde da SEMSA-PA devem seguir as indicações de coleta contidas 

no “Protocolo de amostras para diagnóstico de Covid-19. 

** Idade< de 5 anos ou > 60 anos, doenças crônicas, imunossupressão, pacientes com 

tuberculose, obesidade, gestantes e puérperas. 

 

5. ESTRATIFICAÇÃO DA GRAVIDADE DA SÍNDROME GRIPAL 

 

Após triagem, o paciente deve passar por consulta presencial com profissional de 

nível superior (enfermeiro e/ou médico), de acordo com processo de trabalho local. É 

imprescindível a realização de consulta a fim de estratificar a gravidade por meio de 

anamnese e exame físico.  

Lembre-se: idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, 

gestantes e puérperas devem ter atendimento prioritário ao chegarem na USF com 

sintomas de Síndrome Gripal. 

Em consulta, após confirmar a presença de Síndrome Gripal, é fundamental 

estratificar a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente casos suspeitos de 

Síndrome Respiratória Aguda Grave. 

Para manejo dos casos de Síndrome Gripal, independentemente do grau de 

suspeição para COVID-19, deve-se utilizar definições adaptadas à situação atual. 

Recomenda-se definição única de caso de Síndrome Gripal, independentemente da 

etiologia viral, com objetivo de facilitar o processo de trabalho das equipes e oferecer o 

isolamento domiciliar ágil na redução da propagação da COVID-19. 
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CASO LEVE 

(APS/ESF) 

CASO GRAVE 

(UNIDADE HOSPITALAR) 

 

Síndrome gripal com sintomas leves (sem sinais ou 

sintomas de gravidade) 

E 

Ausência de comorbidades que indicam avaliação 

em centro de referência/atenção especializada 

 

Síndrome gripal que apresente sinais ou sintomas 

de gravidade (saturação < 95%, Taquipneia, 

hipotensão, piora nas condições clínicas basais, 

alteração do estado mental, entre outras) 

OU 

Comorbidades que indicam avaliação em centro de 

referência/atenção especializada 

Fonte: Protocolo de Manejo Clínico do Novo Coronavirus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. 5º Ed. Ministério da 

Saúde. 2020 

 

6. MANEJO TERAPÊUTICO 

Casos leves devem ser tratados com medidas não-farmacológicas como repouso, 

hidratação, alimentação adequada, além de analgésicos e antitérmicos e isolamento 

domiciliar por 14 dias a contar da data de início dos sintomas. 

Todos os membros da casa devem ser considerados como contactantes, deverão 

realizar isolamento domiciliar por mínimo de 14 dias, ser acompanhados pela APS/ESF, 

além de serem estratificados de maneira apropriada caso iniciem com sintomas. 

A vigilância ativa e continuada desses pacientes que estão recebendo 

acompanhamento ambulatorial é a principal ferramenta para o manejo. 

É necessária a comunicação plena com um profissional de saúde da APS/ESF 

durante todo o cuidado doméstico do paciente até a o fim do período de isolamento. 

A revisão dos sintomas e o seguimento da evolução do quadro devem ser 

realizados por um profissional da APS, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e 

portadores de comorbidades de risco e a cada 48hs nos demais, até completar 14 dias do 

início dos sintomas. Caso seja necessário, sempre avaliar a necessidade do atendimento 

presencial, idealmente no domicílio  antes,, durante e na alta do paciente. 

Deve-se utilizar estratégias para acompanhar o paciente e familiares durante uma 

SG ou SRAG, como Teleatendimento, Consultório Virtual, Teleconsultoria, Apoio 

Psicológico, conforme Nota Técnica nº 001/2020 SEMSA/AB/VISA 

 

Recomendações para prevenção e controle 

É prudente adotar os princípios básicos para reduzir o risco geral de infecções 

respiratórias agudas; 

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, 

respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um 

desinfetante para as mãos à base de álcool; 

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; 

- Evitar contato próximo com pessoas doentes; 

- Ficar em casa quando estiver doente; 

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; 

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência. 
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7. DEFINIÇÕES DE CASOS OPERACIONAIS E CRITÉRIOS DE ENCERRAMENTO 
 

De acordo com o Boletim Informativo do Centro de Operações de Emergências 

em Saúde Pública Ministério da Saúde (MS) | COE-nCoV 01/2020, descreve-se abaixo a 

definição de caso. As áreas de transmissão local atualizadas podem ser encontradas no 

link (saude.gov.br/listacorona). 

 

7.1 CASOS SUSPEITOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019) 

 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA: A doença causada pelo Coronavírus 

(COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII) assim, todo caso é de notificação compulsória IMEDIATA, ou seja, deve ser 

comunicada por profissional de saúde em até 24 horas a partir da ocorrência de casos 

suspeitos. 

Sendo assim, teremos situações a serem notificadas que os doentes manifestam 

quadro de Síndrome Gripal (SG) e outras situações que se enquadram em Síndrome 

Respiratória Aguda Grave (SRAG). 

 

● Casos leves de Síndrome Gripal: Deverão ser notificados no E-SUS VE: 

https://notifica.saude.gov.br/login utilizando dados do instrumento on-line. 

 

● Casos graves e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave: Deverão ser 

notificados no SIVEP-Gripe utilizando a Ficha de SRAG Hospitalizado (modelo de março 

de 2020 – em anexo). Para envio de amostras clinicas ao LACEN, deverá ser enviada 

junto com a amostra a mesma ficha. 

 

● Unidades de Saúde: A Vigilância Epidemiológica atraves das Unidades ambulatoriais 

e os Hospitais, deverão seguir a rotina do SIVEP-Gripe, alimentando o sistema em 

relação a: Casos individuais; Atendimentos de Síndrome Gripal; Internações; Coleta de 

amostras. Os casos de Síndrome Gripal detectados nestes serviços também deverão ser 

notificados no E-SUS VE. 

 

7.1.1 Definição 1 

 

Síndrome Gripal (SG), incluindo Profissionais de Saúde e de Segurança Pública: 

indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre1, 

mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU 

dificuldade respiratória. 

 Em crianças (com idade menor de 2 anos): considera-se também obstrução 

nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 Em idosos: a febre pode estar ausente. 

Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como: síncope, 

confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 
1 FEBRE: Considera-se febre temperatura acima de 37,8°. Alerta-se que a febre pode não estar presente 

em alguns casos, por exemplo: em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em algumas 

https://notifica.saude.gov.br/login
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situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nessas situações, a avaliação clínica deve ser 

levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação. Considerar a febre relatada 

pelo paciente, mesmo não mensurada. 

Notificação e informação imediata à Vigilância Epidemiológica 

 Preencher a Ficha de Investigação de SG Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 

– covid-19, disponível no link do Ministério da Saúde: 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_Fichae-

SUSVE_5220668342419003136.pdf 

 Ressaltamos que nos casos em que seja realizado o teste rápido ou swab, já 

inserir o resultado junto à notificação. Caso não tenha resultado na inserção da 

notificação, inserir assim que houver a liberação do mesmo e realizar 

encerramento do caso. 

 

7.1.2 Definição 2 

 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo com síndrome gripal que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU 

saturação de O2<95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto 

(cianose). 

 Em Crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, 

cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 Caso SRAG-Hospitalizado: Indivíduo hospitalizado com Síndrome Gripal que 

apresente dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU 

saturação de O2 < 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto 

OU que evoluiu para óbito por SRAG independente de internação. 

 Preencher Ficha de Notificação SRAG disponível no Endereço: 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_FichaSIVEPGRIPESR

AGHospital31032020_8248374246976398791.pdf 

 

 Ressaltamos que nos casos em que seja realizado o teste rápido ou swab, já 

inserir o resultado junto à notificação. Caso não tenha resultado na inserção da 

notificação, inserir assim que houver a liberação do mesmo e realizar encerramento do 

caso. 

 

7.2 CASOS CONFIRMADOS DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-2019) 

 

Por critério laboratorial - Caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: 

 Biologia molecular (RT-PCR para detecção do vírus SARS-CoV2): com resultado 

detectável para SARS-CoV2. Amostra clínica coletada, preferencialmente entre o 3º 

até o sétimo dia de início de sintomas. 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_Fichae-SUSVE_5220668342419003136.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_Fichae-SUSVE_5220668342419003136.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_FichaSIVEPGRIPESRAGHospital31032020_8248374246976398791.pdf
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200429_N_FichaSIVEPGRIPESRAGHospital31032020_8248374246976398791.pdf
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 Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos 

para o SARS-CoV2): com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em 

amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas. 

 

Por critério clínico-epidemiológico – Caso suspeito de SG ou SRAG com: Histórico de 

contato próximo ou domiciliar², nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, 

com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 E para o qual não foi possível 

realizar a investigação laboratorial específica. 

 

7.3 ÓBITOS 

Óbitos suspeitos, independente de internação, devem ser notificados no Sistema 

de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe). 

Link: https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?1 

 

Orientações para o preenchimento da Declaração de Óbito no contexto da COVID-

19¹ 

Link¹: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-

delcara----o-de---bito.pdf 

 

Orientações para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19². 

Link²: https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-a-

codifica----o.pdf 
 

•     Manejo de óbitos: 

o Na ocorrência de óbito hospitalar, em unidades de saúde ou qualquer outro local, 

deverão ser seguidas as orientações referentes ao manejo dos óbitos disponível no 

link: http://portal/saude/enfrentamento-ao-novo- coronavírus/ 

 

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19: São 

considerados contatos próximos: 

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos); 

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas (por 

exemplo, gotículas de tosse, contato sem proteção com tecido ou lenços de papel 

usados e que contenham secreções); 

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância 

inferior a 2 metros; 

 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de 

reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância 

inferior a 2 metros; 

 Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de 

COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso de 

COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual (EPI) recomendado, ou com uma 

possível violação do EPI; 

https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe/login.html?1
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-delcara----o-de---bito.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-delcara----o-de---bito.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-a-codifica----o.pdf
https://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/13/orienta----es-para-a-codifica----o.pdf
http://portal/saude/enfrentamento-ao-novo-%20coronavírus/
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 Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos de distância (em 

qualquer direção) de um caso confirmado de COVID-19; seus acompanhantes ou 

cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso 

estava sentado. 

 

7.4  CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS  (COVID-2019) 

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para 

coronavírus (SARS-COV-2) não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real, 

considerando a oportunidade da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente 

etiológico. 

 

7.5  CASOS NÃO CLASSIFICADOS 

 Casos de SG com resultado negativo para COVID-19 pelo método Imunológico: 

(teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos para o SARS-CoV2): o 

resultado não reagente deve ser inserido no E-SUS VE, mas NÃO devem ser 

descartados por causa da baixa especificidade desses testes. Serão registrados e 

divulgados não mais como suspeitos, mas como SÍNDROME GRIPAL INESPECÍFICA 

(J11 do CID-10), sempre que disponíveis nos sistemas de registros. 

No E-SUS VE, até que o Ministério da Saúde defina a classificação, estes casos 

permanecerão sem encerramento. 

 Casos de SG sem investigação laboratorial específica para COVID-19: devem ser 

registrados sempre que disponíveis nos sistemas de registros e divulgados em todos 

os meios de comunicações e mídias como SÍNDROME GRIPAL INESPECÍFICA (J11 

do CID-10). 

No E-SUS VE, até que o Ministério da Saúde defina a classificação, estes casos 

permanecerão sem encerramento. 

● Surtos de Síndrome Gripal (SG) em locais fechados: Notificar de forma agregada 

no módulo de surto do SINAN Net. (CID J06). 

Planilha de Notificação de Surto do SINAN-Net + Ficha Individual para cada caso 

com coleta. 
 

Em relação ao registro dos testes realizados (testes sorológicos e testes rápidos), fica 

definido o seguinte: NOTIFICAÇÕES RELACIONADAS A TESTES 

RÁPIDOS/SOROLÓGICOS/BIOLOGIA MOLECULAR 

 Notificar o caso no E-SUS VE e preencher as informações do teste (sendo positivo ou 

negativo); Link de acesso: http://notifica.saude.gov.br/ 

 O laudo pode ser emitido pela plataforma FORMSUS através do link: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55514 .  
 

 PARA MUNICÍPIOS QUE ADQUIRIRAM TESTES COM RECURSOS PRÓPRIOS, 

LABORATÓRIOS PRIVADOS, FARMÁCIAS, ETC: Ao testar assintomáticos deverão ser 

notificados no E-SUS VE da seguinte maneira:  
 

Em sintomas, marcar “outros” e no campo aberto escrever “assintomático”.  

 Situações especiais, incluindo surtos, serão discutidas com a vigilância epidemiológica.  

 

http://notifica.saude.gov.br/
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55514


14 
 

 

Avenida João Batista Monteiro, S/N, Bairro São Miguel. Augusto Corrêa-PA, CEP: 68610-000. 

 

8. COLETA DE AMOSTRAS PARA EXAMES LABORATORIAS 
 

A equipe de saúde determinará se o paciente atende aos critérios de teste para 

COVID-19 com base nas Situações com indicação para coleta de amostra e testagem 

para COVID-19 no momento atual. 

 Os Serviços de Saúde da SMS deverão ser observar às orientações contidas no 

Protocolo para diagnóstico de Covid-19 disponiveis nas Unidades de Saúde da 

Secretaria Municipal de Augusto Correa. 

 Em casos em que a amostra for encaminhada ao laboratório LACEN – SRAG ou 

profissional da saúde com síndrome gripal, deverá ser colhido material para a 

identificação do SARS-CoV2. Deverá ser coletada uma amostra de secreção 

respiratória, seguindo o mesmo protocolo de influenza, ou seja, utilizando o swab 

combinado naso-orofaringe ou aspirado de nasofaringe (bronquinho) até o 7º dia de 

início dos sintomas. Em casos graves também poderão ser coletadas amostras de 

secreção respiratória inferior (escarro, lavado traqueal ou lavado bronco alveolar). As 

amostras poderão ser mantidas em geladeira até 36 horas. 

 Para pacientes hospitalizados, deverá ser utilizado o insumo laboratorial disponível 

para investigação habitual dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave contido 

no protocolo de influenza. 

 O exame não deverá ser realizado em pessoas assintomáticas. 

 O laboratório de referência para envio das amostras é através do sistema GAL. 

 Deverão acompanhar as amostras a ficha de requisição do GAL (chamar a atenção na 

ficha colocando em destaque que se trata de profissional de saúde) e a ficha de 

notificação. (Ministério da Saúde). 

 A técnica para coleta do material está disponível abaixo e poderá ser encontrada 

na íntegra no endereço: (http://bvsms.saude. 

gov.br/bvs/publicacoes/guia_laboratorial_influenza_vigilancia_influenza_br asil.pdf). 

A técnica de swab combinado é caracterizada pela coleta de um swab nas duas 

narinas, combinada a um swab de orofaringe, mergulhados no tubo falcon com 3 

ml de soro fisiológico. 

 

             

                   Fig 2. Técnica para coleta swab combinado                         Fig 3. Técnica para coleta aspirado nasofaríngea 
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8.1 AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE COLETA DE AMOSTRA E TESTAGEM PARA 

COVID-19 NO MOMENTO ATUAL: 

Diante do atual cenário de propagação do COVID-19, a Secretaria Municipal da 

Saúde de Augusto Correa (SEMSA-PA), visando a prevenção e atenção à população, 

bem como aos profissionais de segurança pública do municipio, vem buscando 

estratégias de ampliar as situações de testagem com indicação para coleta de amostra 

pela metodologia de Biologia Molecular – RT-PCR para COVID-19 e Teste Rápido, que 

dependendo da demanda e disponibilidade dos exames, possa ser atraves: 

Nesse sentido, esta Secretaria Municipal vem buscando ampliar as situações com 

indicação para coleta de amostra e testagem pela metodologia de Biologia Molecular – 

RT-PCR para COVID-19 no momento atual, que passam a ser: 

 

SITUAÇÕES COM INDICAÇÃO PARA COLETA DE AMOSTRA E TESTAGEM PARA COVID-19 NO 

MOMENTO ATUAL 

A) Amostras provenientes de unidades de saúde com pacientes de Síndrome Gripal (SG) e 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG); 

B) TODOS os casos de SRAG hospitalizados; 

C) TODOS os óbitos suspeitos; 

D) Profissionais de saúde sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar Teste Rápido e 

profissionais da assistência direta); 

E) Profissionais de segurança pública sintomáticos (neste caso, se disponível, priorizar Teste 

Rápido); 

F) Por amostragem representativa (mínimo de 10% dos casos ou 3 coletas), nos surtos de SG em 

locais fechados (ex: hospitais, etc); 

 

Público privado de liberdade e adolescentes em cumprimento de medida restritiva ou privativa de liberdade, 

ambos sintomáticos 

 

As orientações atualizadas neste documento devem ser seguidas a fim de 

contribuir no enfrentamento da COVID-19 e acolher as demandas de saúde pública 

mediante ao atual cenário emergencial. 

 

9. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

A sintomatologia predominante é de síndrome gripal, com febre associada à 

sintoma respiratório como tosse, coriza e dor de garganta, dentre outros. Alguns casos 

podem evoluir para síndrome respiratória aguda grave, quando surgem sintomas como 

falta de ar e queda da saturação abaixo de 95%.  

A COVID-19 afeta pessoas de diferentes maneiras, gerando manifestações 

clínicas diversas, dentre as quais podemos citar. 

● Febre 

● Tosse seca 

● Cefaleia persistente 

● Desconforto/dor na garganta 

● Mialgia 

● Náusea, vômitos e diarreia. 

● Astenia 
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● Anosmia (perda do olfato) e ageusia (perda do paladar) 

● Tremores e calafrios 

● Dermatológicas 

● Neurológicas (sonolência, tontura, neuropatia periférica, entre outros). 

 

Classificação de Sinais e Sintomas 

 
 

9.1. AS FASES DA DOENÇA 

 

A COVID-19 apresenta 3 estágios de acordo com a classificação SIDDIQI (Figura 

1) descrita a seguir: 

 

 Estágio I (Infecção Inicial): Replicação viral (febre, tosse seca, irritação na garganta, 

dor de cabeça, fadiga, cansaço, vômito, diarreia, perda de olfato e paladar) que vai do 

1º ao 6º dia após o contágio. 

 

 Estágio IIA (Fase Pulmonar): Início da Fase Inflamatória. Vai do 7º ao 10º dia após o 

contágio (piora da tosse sem hipóxia, porém, o paciente ainda não sente falta de ar). 

Radiografia de tórax ajuda no diagnóstico, mas, preferencialmente, realizar a 

tomografia de tórax.  

 

 Estágio IIB (Fase Pulmonar): Fase Inflamatória. Ocorre entre o 10º ao 14º dia de 

contágio (comprometimento difuso dos pulmões) começa a falta de ar, diminui a 

oxigenação dos pulmões e o paciente pode evoluir rápido para a fase 3. 
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 Estágio III (Fase hiperinflamatória): Hiperinflamação. Após o 14º dia. Reação 

Inflamatória intensa devido à “tempestade de citocinas”, comprometimento de mais 

50% do pulmão e o risco de mortalidade é de mais de 80-90%. 

 

FIGURA 1. FASES DA COVID-19 

 
     Fonte: Siddiqi e Mehra (2020) 

 

9.2.  AVALIAÇÃO DA GRAVIDADE 

A avaliação de gravidade dos casos suspeitos e/ou confirmados deve ser 

realizada em consulta médica da seguinte forma: 

1. Para casos leves/ moderados: paciente com sinais vitais estáveis, manifestações 

clínicas sugestivas, sem necessidade de TC de tórax ou com<30% de comprometimento. 

Será acompanhado no âmbito da Unidade Básica de Saúde; 

2. Para casos graves: paciente com pelo menos um dos critérios abaixo: ´ 

➔ Alteração do nível de consciência; 

➔ FR > 22 irpm; 

➔ PAS < 100 mmHg; 

➔ Saturação < 92% em ar ambiente; 

➔ Paciente com acometimento extenso em exame de imagem (>30%): 

Dever ser estabilizado e encaminhado a urgência hospital para internação 
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Tabela 1. Síndromes Clínicas associadas à infecção por 2019-nCoV 

 

 
 

 

 

 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION. jan.2020 
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9.3. FATORES DE RISCO 

➔ Idade > 65 anos 

➔ Grávidas e Puérperas 

➔ Diabetes mellitus 

➔ Obesidade (IMC>40) 

➔ Cardiovasculopatias (inclui hipertensão arterial sistêmica) 

➔ Nefropatia/ Anemia Falciforme 

➔ Doenças neurológicas com comprometimento respiratório (TRM/AVE) 

➔ Síndrome de Down 

➔ Neoplasias/HIV CD4<35/transplantados/asplenia/neutropenia 

➔ Doenças pulmonares crônica (ASMA/DPOC) 

➔ Uso de medicamentos imunossupressores 

➔ Populações indígenas aldeadas ou de difícil acesso 

 

9.4   EXAMES DIAGNÓSTICOS 

Existem dois tipos básicos de exames laboratoriais para diagnóstico de COVID-19 

(teste RT-PCR e teste rápido imunológico) realizados em nossa região e esses devem ser 

solicitados de acordo com a duração dos sintomas: 

➔ Teste RT-PCR: Solicitar preferencialmente do 3º ao 7º dia, podendo se estender até o 

14º dia do início dos sintomas e realizado pela vigilância epidemiológica; 

➔ Teste rápido imunológico: Solicitar após o 10º dia dos sintomas. 

 

9.5 EXAMES RADIOLÓGICOS 

Os exames radiológicos são utilizados para o diagnóstico da fase inflamatória da 

doença e de forma semelhante à solicitação dos exames laboratoriais, também 

necessitam ser solicitados conforme a duração dos sintomas. 

● Radiografia de tórax: baixa sensibilidade nas fases iniciais. Evolutivamente observa-

se opacidade mal definida, bilateral e periférica; 

● Tomografia de tórax: Observa-se padrão em vidro fosco na fase inicial, pavimentação 

em mosaico e consolidação nas fases avançadas. 

➔ Fase 2A: < 50% do parênquima pulmonar acometido; 

➔ Fase 2B: > 50% do parênquima pulmonar acometido. 

Solicitar após 5º dia do início do sintoma ou em caso de sintomas pulmonares 

exuberantes. 

 

10. CONDUTA TERAPÊUTICA NA SÍNDROME GRIPAL COM SUSPEITA DE COVID-19  

 

10.1. ATENDIMENTO INICIAL 

O atendimento inicial deve ser constituído de três etapas principais, a saber: 

➔ Triagem: identificação de sinais e sintomas compatíveis e de gravidade, duração dos 

sintomas, fatores de risco, uso de medicações; 
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➔ Avaliação dos sinais vitais: frequência cardíaca (FC); aferição de pressão arterial 

(PA); saturação de oxigênio (SatO2); glicemia capilar, peso, altura, índice de massa 

corporal (IMC); 

➔ Exame clínico: ênfase em ausculta pulmonar e cardíaca. 

 

OBSERVAÇÃO: 

 Se sintomas leves/moderados: Considerar tratamento ambulatorial nas fases 1 e 2A 

(caso o paciente aceite, o termo de consentimento ou assentimento deverá ser 

assinado e realizado eletrocardiograma).  

 Se sintomas graves: Realizar estabilização do paciente e encaminhamento para 

unidade hospitalar.  

 

10.2. TRATAMENTO 

Não existe tratamento especifico para infecções causadas por coronavírus 

humano. Dependendo do caso, algumas medidas podem ser adotadas para alivio dos 

sintomas. 

 Uso de medicamento para dor e febre (antitérmicos e analgésicos). 

 Tomar banho quente para auxiliar no alívio da dor de garganta e tosse. 

O tratamento será direcionado pelas fases da doença (descritas anteriormente) 

em que o paciente se encontra.  

A fase 1 é composta por dois esquemas terapêuticos; 

A fase 2 é constituída por esquema terapêutico de associação (Corticoterapia + 

Terapia antitrombótica; 

A fase 3 por tratamento do choque e da hiperinflamação. 

 

IMPORTANTE: Assim que os primeiros sintomas surgirem, é fundamental procurar ajuda 

de profissionais da saúde imediatamente, para confirmar ou descartar o diagnóstico e 

iniciar o tratamento. 

 

10.2.1 FASE 1 (REPLICAÇÃO VIRAL) 

Paciente com 01 a 06 dias de sintomas – Tratamento Ambulatorial 
 

ESQUEMA TERAPÊUTICO 1: 

Consideração1: Deve-se verificar o eletrocardiograma  EC ) antes do início da terapia, 

pois  á risco de prolongamento do intervalo     acima de 5   ms. O risco   maior em 

pacientes em uso de outros agentes que prolongam o intervalo QT. Manter 

monitoramento do ECG nos dias subsequentes. 
 

Observação: Uma sugestão para calcular o intervalo QT corrigido pela 

frequência: utilizar o aplicativo WhiteBook ou CliniCalc disponível na Apple Store e Google 

Play. 
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Figura 2. Avaliação eletrocardiográfica do cálculo do intervalo QT corrigido pela frequência 

No exemplo, o intervalo QT apresenta 11 quadradinhos (cada quadradinho 

equivale a 0,04s). O intervalo RR apresenta 25 quadradinhos. Então, o paciente 

apresenta QT corrigido de 440 ms. 

 

Interpretação: 

➔ Intervalo QTc < 450 ms pode-se indicar hidroxicloroquina e azitromicina; 

➔ Intervalo QTc entre 450-500 ms fazer somente hidroxicloroquina; 

➔ Intervalo QTc > 500 ms encaminhar para internação e não prescrever hidroxicloroquina 

e azitromicina. 

 

Consideração 2: Atentar para contra-indicações: 

 Cloroquina: Deficiência de G6PD, Epilepsia, Insuficiência cardíaca, IAM recente. 

 Hidroxicloroquina: Porfiria, retinopatia e maculopatia. 

 

Orientação de tratamento com Hidroxicloroquina ou Cloroquina conforme a 

classificação dos sinais e sintomas LEVES: 

ORIENTAÇÃO PARA 
PRESCRIÇÃO EM 

PACIENTES ADULTOS 

FASE 1 
1º AO 5º DIA 

FASE 2 
6º AO 14º DIA 

FASE 3 
APÓS 14º DIA 

 

SINAIS E SINTOMAS 

LEVES 

 Anosmia 

 Ageusia 

 Coriza 

 Diarreia 

 Dor abdominal 

 Febre 

 Mialgia 

 Tosse 

 Fadiga 

 Cefaleia 

 

POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO 
Esquema A: 
D1: Sulfato de Hidroxicloroquina (HCQ) 400mg: 
tomar 01 comprimido 12/12h no 1º dia E 
D2: 01 comprimido ao dia do 2º ao 5º dia 24/24hs 
- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido ao 
dia por 05 dias. 

OU 
Esquema B 
D1: Cloroquina 150mg: tomar 03 comprimidos 
12/12h no 1º dia E 
D2: 03 comprimidos ao dia do 2º ao 5º dia. 
- Azitromicina 500 mg: tomar 01 comprimido ao 
dia por 05 dias. 

OU 
Esquema C 
D1: Cloroquina 450mg: tomar 01 comprimido 
12/12h no 1º dia E 
D2: 01 comprimido ao dia do 2º ao 5º dia 
(24/24hs) 

- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido 
ao dia por 05 dias. 

 

 

 

 

Prescrever 

medicamento 

sintomático 
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Orientação de tratamento com Hidroxicloroquina ou Cloroquina conforme a 

classificação dos sinais e sintomas MODERADOS: 

Orientação para 
prescrição em 

PACIENTES ADULTOS 
 

FASE 1 
1º AO 5º DIA 

FASE 2 
6º AO 14º DIA 

FASE 3 
APÓS 14º DIA 

SINAIS E SINTOMAS 

MODERADOS 

 

Tosse persistente + febre 

persistente diária  

OU 

Tosse persistente + piora 

progressiva de outro 

sintoma relacionado a 

COVID-19 (adinamia, 

prostração, hiporexia, 

diarreia) 

OU 

Pelo menos um dos 

sintomas acima + 

presença de fator de 

risco 

Considerar a Internação Hospitalar 

- Afastar outras causas de gravidade 

- Avaliar presença de infecção bacteriana 

- Considerar imunoglobina humana 

- Considerar anticoagulação 

- Considerar corticoterapia 

 

 

 

 

Prescrever 

medicamento 

sintomático POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO 

Esquema A 

D1: Sulfato de Hidroxicloroquina (HCQ) 400mg: 

tomar 01 comprimido 12/12h no 1º dia E 

D2: 01 comprimido ao dia do 2º ao 5º dia 

24/24hs 

- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido ao 

dia por 05 dias. 

OU 

Esquema B 

D1: Cloroquina 150mg: tomar 03 comprimidos 

12/12h no 1º dia E 

D2: 03 comprimidos ao dia do 2º ao 5º dia. 

- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido ao 

dia por 05 dias. 

OU 

Esquema C 

D1: Cloroquina 450mg: tomar 01 comprimido 

12/12h no 1º dia E 

D2: 01 comprimido ao dia do 2º ao 5º dia 

(24/24hs) 

- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido ao 

dia por 05 dias. 
 

 

Orientação de tratamento com Hidroxicloroquina ou Cloroquina conforme a 

classificação dos sinais e sintomas MODERADOS: 
 

 
Orientação para prescrição 
em PACIENTES ADULTOS 

 

 
FASE 1 

1º AO 5º DIA 

 
FASE 2 

6º AO 14º DIA 

 
FASE 3 

APÓS 14º DIA 

 Síndrome Respiratória 

Aguda Grave – Síndrome 

Gripal que apresente: 

 Dispneia/desconforto 

respiratório OU pressão 

persistente no Tórax OU 

saturação de O2 menor 

que 95% em ar ambiente 

OU coloração azulada de 

lábios ou rosto. 

Internação Hospitalar 

- Afastar outras causas de gravidade 

- Avaliar presença de infecção bacteriana 

- Considerar imunoglobina humana 

- Considerar anticoagulação 

- Considerar pulsoterapia com corticóide 

 

Prescrever 

medicamento 

sintomático 

POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO 

Esquema A: 

D1: Sulfato de Hidroxicloroquina (HCQ) 400mg: 

tomar 01 comprimido 12/12h no 1º dia E 

D2: 01 comprimido ao dia do 2º ao 5º dia 24/24hs 

- Azitromicina 500mg: tomar 01 comprimido ao dia por 

05 dias. 
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10.2.2 FASE 2A (INÍCIO DA FASE INFLAMATÓRIA) 

Paciente com 07 a 10 dias de sintomas – Tratamento Ambulatorial 

 

ESQUEMA TERAPÊUTICO 1 (Corticoide + Terapia antitrombótica) 

A corticoterapia deve ser utilizado na fase inflamatória, normalmente entre 7 a 10 

dias do início dos sintomas, ou antes, caso o paciente apresente sintomas respiratórios 

importantes ou ainda acometimento pulmonar extenso em exame de imagem (>30%). 

 

Observação: Antes ou concomitante ao uso de corticoide, fazer sempre profilaxia para 

estrongiloidíase. 

 

Opções: Ivermectina 6 mg (1 comprimido a cada 30 kg em dose única) ou albendazol 

400 mg (01 comprimido ao dia por 03 dias) 

 

Pulsoterapia com metilprednisolona: 

1ª opção: 1º dia: 250 mg; 2º dia: 250 mg e 3º dia: 250 mg.  

2ª opção: 1º dia: 250 mg; 2º dia: 80 mg e 3º dia: 80 mg.  

Se ClCr < 30 ml/min, realizar 80 mg ao dia por 03 dias. 

 

Na falta de metilprednisolona, utilizar corticoide com dose correspondente, por 

exemplo: 

250 mg metilprednisolona equivale a 1250 mg de hidrocortisona;  

250 mg metilprednisolona equivale a 300 mg de prednisona / prednisolona;  

80 mg metilprednisolona equivale a 400 mg de hidrocortisona;  

80mg metilprednisolona equivale a 100mg de prednisona/prednisolona 

 

A Terapia antitrombótica (preferencialmente para fase inflamatória, mas pode 

ser usada na fase de replicação viral se o paciente apresentar fator de risco para 

Tromboembolismo Venoso). Verificar sempre a contagem de plaquetas!!! 

 

Heparina de Baixo Peso Molecular 40 mg SC uma vez ao dia por 07 dias (pacientes 

acima de 80kg – 60 mg SC uma vez ao dia; acima de 100Kg – 80 mg SC uma vez ao 

dia);  

Heparina não-fracionada 5.000 UI SC 12/12h até 80 kg e 8/8h se > 80 kg por 07 dias 

(casos mais graves poderão aumentar a dose e prolongar o tratamento) 

 

10.2.3 FASE 2B (FASE INFLAMATÓRIA)  

Paciente com 10 a 14 dias de sintomas – Internação Hospitalar 

Terapia antiviral  
Corticoide  
Anticoagulação plena  
Oxigenioterapia  
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Considerar ampliar espectro da antibioticoterapia – Opções:  
 Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg IV 8/8h por 7 a 10 dias; ou  
 Ceftriaxone 1g IV 12/12h por 7 a 10 dias; ou  
 Levofloxacino 750mg IV uma vez ao dia por 7 dias; 

 

10.2.4 FASE 3 (HIPERINFLAMAÇÃO / TEMPESTADE DE CITOCINAS)  

Paciente após 14º dia de sintomas – Internação em UTI 

Tratamento do choque  

Suporte ventilatório  

Cuidados intensivos 

10.2.5 TRATAMENTO DE SUPORTE E SINTOMÁTICOS 

Analgesia e antitérmicos (dipirona e paracetamol)  

Antitussígenos e expectorante (codeína)  

Proteção gástrica  

Antieméticos  

Pacientes que necessitam de medicações de uso contínuo, considerar risco x 

benefício da manutenção ou alteração da droga. Avaliar possibilidade de interação 

medicamentosa entre as drogas do protocolo de as de uso regular do paciente. 

 

10.2.6 ESQUEMA TERAPÊUTICO 2 

(paciente com contraindicação à Hidroxicloroquina /Cloroquina) 

Ivermectina 6 mg (tomar 02 comprimidos em dose única)) + Azitromicina 500 mg 

(tomar 01 comprimido ao dia por 05 dias). 

Em ambos os esquemas, se o paciente tiver até 07 dias de sintomas e apresentar 

infecção por influenza como diagnóstico diferencial, associar: 

Oseltamivir 75 mg 01 comprimido 12/12h por 05 dias. 

 

11. ORIENTAÇÕES PARA ALTA DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E 

HOSPITALARES 

 

10.1 CASOS LEVES / MODERADOS  

Os casos de menor gravidade serão conduzidos pela Unidades de Saúde de 

baixa complexidade. Devendo ser dadas aos usuários as seguintes orientações:  

 

Medidas gerais:  

 Tomar bastante líquido (água, sucos e chás) e faça repouso;  

 Manter uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras e cereais;  

 Manter o uso de medicamentos de uso contínuo prévio, de acordo com a orientação 

médica;  

 Permanecer em casa no período determinado pelo médico, observando as medidas de 

isolamento domiciliar.  
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Medidas de Isolamento do paciente 

Isolar o paciente o mais rápido possível utilizando medidas de precaução padrão 

e de gotículas. Assim que ocorrer a suspeita o paciente deverá utilizar máscara até ser 

encaminhado ao isolamento.  

Para os casos hospitalizados, o paciente deverá ser encaminhado assim que 

possível para leito de isolamento em quarto privativo. Reduzir ao máximo o número de 

pessoas que adentrem o leito, utilizando sempre máscara cirúrgica, protetor, ocular/face, 

luvas e capote/avental.  

Em todos os procedimentos abaixo, que gerem aerossóis listados abaixo deverá 

ser utilizada a máscara N95. 

 

Medidas de Isolamento domiciliar 

Tendo como base a PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que 

declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus 

(COVID-19), orientamos sobre o afastamento dos casos sintomáticos e seus 

comunicantes. 

O profissional que atender o paciente com sintomas respiratórios (Síndrome 

Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave) deverá afastar o paciente e os que 

residem no mesmo domicílio por um período máximo de 14 dias. Para isso, deverá atestar 

a indicação do isolamento através do preenchimento dos documentos abaixo: 

1) Termo de Consentimento e Livre Esclarecido, em duas vias, uma para arquivo no 

serviço de saúde e outra para o paciente. 

 2) Declaração de Responsabilidade com o nome dos residentes no mesmo 

domicílio, em duas vias, uma para arquivo no serviço de saúde e outra para o paciente. O 

paciente ou responsável deve informar todos os indivíduos que residam no mesmo 

domicílio, sujeitando-se à responsabilização civil e criminal pela omissão de fato ou 

prestação de informações falsas. 

Nos casos dos profissionais da saúde caberá ao serviço ao qual o funcionário 

pertença as orientações quanto as medidas de controle e isolamento, inclusive de seus 

familiares. 

Durante o isolamento, para evitar ao máximo o risco de transmissão para outras 

pessoas, será fundamental seguir sempre as orientações abaixo: 

 Sair do domicílio somente em situações de real necessidade; caso sair, utilizar 

máscara cirúrgica. 

 Evitar contato com outros familiares e visitantes. 

 Manter higiene respiratória e etiqueta da tosse (utilizar lenços descartáveis, cobrir a 

tosse e espirro com o cotovelo, manter ambientes limpos e arejados). 

 Higienizar frequentemente as mãos, várias vezes ao dia. 

 Sempre que possível, permanecer em quarto exclusivo e restrito do domicílio 

(preferencialmente com banheiro exclusivo), com a porta fechada. Em caso de 
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banheiro compartilhado, higienizar o sanitário após cada uso, lavando as mãos após a 

limpeza. Caso a residência não possua mais de um quarto, o familiar saudável deve 

dormir em outro ambiente.  

 Evitar contato direto com os outros moradores, procurando manter distância mínima 

de dois metros. Caso o contato seja necessário, o paciente deve estar com máscara 

cirúrgica e evitar que seja prolongado (acima de 15 minutos de contato).  

 Manter objetos e utensílios de alimentação (copos, pratos e talheres) e de 

higienização (toalhas) exclusivos para o paciente em isolamento domiciliar. Utilizar 

máscara cirúrgica se precisar cozinhar;  

 Qualquer material (lenços, papel higiênico, máscaras etc.) que tenham sido utilizados 

para a limpeza das secreções deve ser depositado em lixeira exclusiva instalada no 

local de isolamento. Este lixo deve ser retirado diariamente e desprezado juntamente 

com o lixo do banheiro.  

 Manter todos os ambientes ventilados, com janelas abertas sempre que possível, 

principalmente no quarto do paciente em isolamento.  

 A higienização das mãos deve ocorrer sempre que tossir, assoar o nariz, espirrar, 

tocar o rosto ou partes do corpo mesmo em cima de roupas, se alimentar, usar o 

banheiro, tocar em objetos, mobiliário, portas e janelas, interruptores de energia 

elétrica, entre outros. Não se recomenda utilizar luvas para proteção em casa pois a 

higienização das mãos é mais efetiva contra a contaminação.  

 O paciente em isolamento deve evitar tocar e beijar animais de estimação.  

 O paciente não deve receber visitas, exceto casos de extrema necessidade.  

 Todas as pessoas que convivem com o paciente em isolamento que apresentem 

sintomas de FEBRE (mesmo que não medida) ou SINTOMAS RESPIRATÓRIOS 

(tosse, falta de ar, coriza, dor de garganta), são considerados casos suspeitos e 

deverão iniciar o seu próprio isolamento por 14 dias, a partir do início dos sintomas. 

Somente deverão procurar o Hospital em caso de dificuldade para respirar, febre alta 

persistente ou pacientes de maior risco (idade acima de 60 anos, portadores de 

doenças pulmonares, diabetes, cardiopatias, hipertensão arterial ou portadores de 

doenças reumatológicas, renais, imunológicas, câncer e pacientes transplantados).  

 Roupas com fluidos corporais (fezes, urina, sangue, secreções, vômitos) não devem 

ser armazenadas – devem ser lavadas imediatamente e não enviadas para lavanderia 

externa. O paciente isolado deve trocar sua própria roupa de cama, sempre que 

possível.  

 Sobras de comida/bebida do paciente isolado devem ser descartadas.  

 Residências que possuírem ar condicionado devem manter limpos os componentes 

do sistema de climatização (bandejas, serpentinas, umidificadores, ventiladores e 

dutos) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde 

humana, assim como manter a qualidade interna do ar.  

 Em caso de necessidade de aquisição de insumos (medicamentos ou alimentos) fazer  

 preferencialmente o pedido por via remota e receber o entregador com as mãos 

limpas e utilizando máscara. Pode-se combinar a entrega do insumo em frente à porta 

e somente pegar quando o entregador tiver se ausentado.  
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Sinais de alerta que indiquem retorno à unidade de saúde para reavaliação:  

 Febre persistente (acima de 03 dias) ou retorno da febre após 2 dias sem o sintoma;  

 Dificuldade para respirar;  

 Respiração mais acelerada e curta que o habitual;  

 Vômitos sem melhora;  

 Fraqueza extrema;  

 Mudança súbita no comportamento (confusão, desorientação, sonolência excessiva 

ou irritabilidade).  

 

11.2   CASOS GRAVES 

Os pacientes hospitalizados com as formas graves de doença deverão receber 

alta hospitalar após a resolução dos agravos que motivaram  o internamento, devendo 

estar eupneicos, sem febre  e aptos a realizar as atividades básicas de vida diária, ou em 

caso de maior dependência para realização de suas atividades, ter cuidador responsável 

para garantia de sua plena recuperação. Assim como nos casos leves/moderados, é 

imperativo manter as medidas gerais e de isolamento domiciliar e atentar para os sinais 

de alerta de agravamento. 

Outra medida importante para proteger esses indivíduos convalescentes é a 

redução do risco de nova infecção respiratória grave por outros agentes, principalmente o 

vírus influenza (H1N1). Assim, com base no Programa Nacional de Imunizações (PNI), 

em seu Ofício Nº 173/2020/CGPNI/DEIDT/SVS/MS, a vacinação deve ser considerada 

um serviço de saúde essencial e imprescindível. Para isso, esses usuários deverão ser 

orientados a não buscarem realização de vacinação para Influenza na presença de 

sintomas respiratórios ou febre, e que, nesse caso respeitem o período de 14 dias do 

isolamento antes de voltar ao serviço de vacinação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

Dessa forma, o médico ao dar alta hospitalar aos pacientes de casos graves, 

deverá encaminhar o mesmo à unidade básica de saúde para o recebimento da 

vacinação de Influenza no 14º dia da alta. 
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ANEXO I 

I: FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL – CASOS DE SRAG HOSPITALIZADO 
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ANEXO II 

FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) – 

FICHA DO E-SUS VE 
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ANEXO II -1 

INSTRUTIVO DE PREENCHIMENTO DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA 

PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) – FICHA DO E-SUS VE 
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ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO USO DA HIDROCLOROQUINA 400MG 

OU CLOROQUINA 450MG 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 
 


