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1. Fluxograma Admissão Hospitalar  

 

A partir da classificação de risco dos casos de Síndrome Gripal, no térreo do pronto 

socorro, o profissional deverá seguir o fluxograma de manejo clínico abaixo:  

Fluxograma 1: Manejo Clínico no Atendimento de casos com Síndrome Gripal: 

 

Obs.: A fim de assegurar que os pacientes admitidos tenham coleta do PCR para COVID-19, 

recomendamos a coleta do exame para todos pacientes internados (com exceção caso o paciente 

apresente exame de PCR comprovadamente positivo na admissão), incluindo aqueles 

transferidos ao IIER, cujo resultado de exame coletado no serviço de origem ainda esteja 

pendente. 
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Classificação de gravidade da COVID-19: 

 
Tabela 1. Classificação de gravidade COVID-19: 

Classificação Descrição 

Infecção 

assintomática ou pré-

sintomática 

Teste positivo para SARS-Cov-2, sem apresentar 

sintomas. 

Doença Leve Presença de quaisquer sinais ou sintomas (ex. febre, 

coriza, tosse, fadiga, mialgia, anosmia, ageusia, 

diarreia, dor abdominal, cefaleia), mas não apresenta 

dispneia ou exame de imagem normal. 

Doença moderada Evidência de doença do trato respiratório inferior (por 

avaliação clínica ou exame de imagem),com SatO2> 

93% em ar ambiente e Tomografia de Tórax com 

menos de 50% de infiltrado pulmonar. 

Doença Grave Presença de um dos seguintes fatores: 

- Frequência Respiratória > 30 ipm 

- Sat O2 ≤ 93%em ar ambiente 

- Relação PaO2/FiO2< 300; 

- Infiltrado pulmonar > 50% . 

Doença Crítica Presença de falência respiratória, choque séptico, 

e/ou disfunção de múltiplos órgãos. 

Sat O2: Saturação de Oxigênio, PaO2: pressão arterial de oxigênio; FiO2: fração inspirada de 

oxigênio. Fonte: Adaptada - Diretrizes para o tratamento farmacológico da COVID-19. 

 

2. Critérios de Internação Hospitalar:  
 

a. Indicação de Internação Hospitalar: 

 

i. Desconforto Respiratório objetivamente verificado:   

1. Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, 

batimento de asa nasal);   

2. Taquipneia (FR ≥24 ipm);   

3. Dessaturação (SpO2 ≤93% em ar ambiente – Não é recomendado 

realizar teste de esforço para medição da saturação de O2 na 

avaliação inicial do paciente);   
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ii. Considerar internação nos seguintes casos:  

 

1. - Acima de 60 anos; 

- Comorbidades; 

- Doença moderada (vide Tabela 1); 

 

2. Acima de 70 anos com apresentação atípica (quadro pode se iniciar com 

sintomas gastrointestinais antes dos respiratórios e TC de tórax alterada);   

 

3. Imunossuprimidos com doença moderada (vide tabela 1);   

4. – Abaixo 60 anos; 

- Obesidade (IMC >30 kg/m2); 

- Doença moderada (vide Tabela 1); 

 

3. Alocação dos pacientes em coortes:  

Devido ao alto número de casos internados com suspeita de infecção peloSARS-CoV-2, o 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) adotou o isolamento tipo coorte quando 

necessário. Os pacientes serão categorizados como: SUSPEITA COVID + (alta probabilidade 

de COVID-19), casos COVID CONFIRMADOS, SUSPEITA COVID – (baixa probabilidade).  

a. Critério COVID CONFIRMADO: resultado confirmado por meio de 

RT PCR SARS-CoV-2 positivo.  

 

b. Critério SUSPEITA COVID + (2 ou mais critérios) – aguardando 

resultado de exame ou RT PCR negativo## 

-Contato com caso confirmado;  

- Sintomas respiratórios gerais (tosse, dor de garganta);  

- Dessaturação (Sat O2≤ 93% em ar ambiente) – necessidade de 

suporte adicional de O2 para manter Sat O2> 93%;  

- TC de tórax com achados compatíveis*; 

 

c. SUSPEITA COVID – (baixa probabilidade): Casos sem os critérios 

acima, aguardando RT PCR SARS-CoV-2. Neste caso, se RT PCR 

negativo, configura-se COVID descartado.  

 

d. COVID Descartado: COVID – (baixa probabilidade) e com exame RT 

PCR SARS-CoV-2 negativo. 
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#OBS: Casos altamente sugestivos de COVID 19, porém, com primeiro RT PCR SARS-CoV-2 

negativo, coletar segunda amostra em tempo hábil (a partir do3º dia do início dos 

sintomas) e de preferência amostras pareadas, swab naso-faríngeo e secreção traqueal.  

*Achados tomográficos compatíveis com COVID-19: 
1- Opacidades em vidro fosco; 
2- Consolidações parenquimatosas; 
3- Opacidades em vidro fosco com reticulado; 
4- Espessamento e/ou dilatação de paredes brônquica; 

 

4.Investigação clínica  

Em todos os casos com indicação de internação hospitalar na admissão, deverá ser 

coletado o kit de exames COVID-19¨:  

- Ordens Médicas ->Copiar Prescrição padrão -> Protocolos  

- ¨CORONAVIRUS – COVID-19 ADMISSÃO: Teste rápido Influenza (se disponível), 

hemograma, PCR, ureia, creatinina, Na, K, ALT, AST, ferritina, DHL, D-dímero, Troponina, 

TP, TTPA, Fibrinogênio; Gasometria arterial (obrigatória para pacientes com Saturação 

<90% em ar ambiente); Eletrocardiograma; 

- Casos com critérios de abertura protocolo sepse incluir pedido de Hemocultura aeróbia e 

anaeróbia (2 amostras)  

c) Tomografia de tórax;  

RT PCR SARS-CoV-2: A partir de 06/07, os exames de RT PCR SARS-Cov-2 serão 

encaminhados diariamente para Instituto Adolfo Lutz (IAL), com resultado esperado em até 

72h, seguindo documento “PROTOCOLO LABORATORIAL PARA COLETA, 

ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS PARA INVESTIGAÇÃO DE 

SRAG E SG POR SARS-CoV-2”. No IIER para solicitação do exame basta utilizar o RT PCR 

COVID-19 (via S4sp). 

- Para os casos de SRAG, óbitos e Surto de SG em comunidade fechada ou 

semifechada: além do diagnóstico laboratorial para COVID-19, será realizado 

também o diagnóstico para Influenza. 

Exames pacientes estáveis enfermaria:  

1. Não há necessidade de coleta diária de exames.  

2. Discutir individualmente: hemograma, PCR, ureia, creatinina, Na, K, ALT, AST,  
D-dímero, TP, TTPA, Fibrinogênio; 
3. Se sinais de piora clínica – Sat<93%; taquipneia (FR>30 ipm); relação 

PO2/FiO2 <300 e/ou piora radiológica – solicitar exames da ROTINA UTI.  
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5. Sugestão de Prescrição (individualizar caso a caso) 

5.1.  Dieta: 

Dieta geral ou de acordo com as comorbidades. 

 

5.2 Hidratação 

Se necessário. Evitar balanço hídrico positivo. 

 

5.3 Antimicrobianos  

Macrolídeos – Azitromicina 500mg VO 1x/dia ou Claritromicina 500mg VO ou EV 12/12h 

 + 

Betalactâmico de escolha- se necessário:  

a) Primeira escolha Ceftriaxone 2g ev 1x/dia; 

b) Alternativa: Ceftriaxone 1g ev 12/12h* 

*Estudos de farmacocinética e farmacodinâmica constatam que por 

apresentar uma meia vida longa, o uso de Ceftriaxone 1x ao dia não 

apresenta inferioridade em relação ao uso fracionado. Em pacientes 

críticos, com clearance de creatinina aumentado, os estudos são 

controversos quanto a dose única ou dose fracionada 20,21. 

OBS: discutir antimicrobiano, se suspeita de infecção bacteriana na admissão ou 

sobreposta ao quadro viral, no curso da evolução clínica. Não há recomendação obrigatória 

de utilização de betalactâmico em todos os casos. 

 

5.4 Oseltamivir 

- Não indicar para pacientes que fizeram uso prévio, reavaliar o real benefício após 72h do 

início dos sintomas e quadro clinico compatível com COVID-19.  

 

Prescrição: Oseltamivir 75mg 12/12h por 5 dias;  

 

Ajuste para função renal:  

Clearance Creatinina  Oseltamivir 

>60 ml/min  75mg 12/12h  

60 – 30 ml/min  30 mg 12/12h  

<30ml/min  30 mg a cada 24h  

Hemodiálise  30mg pós-sessão 

CAPD  30 g 1x/semana  
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        5.5  Profilaxia de úlcera péptica:  

Omeprazol - 40 mg VO 1x/dia;  

 

       5.6 Anticoagulação:  

A coagulopatia na COVID19 se manifesta com elevação de fibrinogênio e D-

dímero com mínimas alterações em TP, TTPa e contagem de plaquetas. A 

elevação de IL-6 se correlaciona com a elevação do fibrinogênio.  A 

presença de coagulopatia parece se relacionar com maior gravidade como 

consequência da inflamação e não da replicação viral em si. Elevados níveis 

de D-dimero na admissão estão associados a uma maior mortalidade. Dessa 

forma, aconselha-se monitorização do incremento nos valores de D-dímero 

durante a internação.6 

 

- A anticoagulação profilática deve ser considerada para todos os 

pacientes internados, a menos que haja contraindicação absoluta 

(história de AVC hemorrágico, hemorragia digestiva). 

- Recomenda-se estratificar o risco de trombose dos pacientes 

internados, de acordo com os critérios preditores, em baixo e alto 

risco (Escore de Padua – ver escala abaixo).   

- Os exames a serem coletados para monitoramento são: hemograma, 

TP, TTPA, fibrinogênio e D-dímero (sugere-se a cada 24-48h em UTI e a 

cada 48h em enfermaria – a depender da evolução do caso). 
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- Prescrição recomendada para anticoagulação profilática:  

 

a) Heparina de baixo peso molecular  

a. Prescrição de Enoxaparina = 40mg ou 1mg/kg/dia. 

b. Pacientes obesos recomenda-se realizar – 1mg/kg a cada 

24h. 

Obs. 1. Evitar em paciente com doença renal (Clearance de 

Creatinina <30ml/min). 

  Obs.2. Considerar anticoagulação profilática por 7 dias após a 

alta, nos indivíduos com alto risco segundo Escore de Padua 

e/ou níveis de D-dimero acima de 1500ng/dL. 

Obs.3. Evitar exceder a dose de 120mg de 12/12h de 

enoxaparina, mesmo em indivíduos acima de 125 kg 

(considerar controle com anti-Xa se disponível).   

 

b) Heparina não fracionada 

a. Prescrever em paciente com Clearance <30ml/min – 5000 

UI – 12/12h; 

 

- Prescrição de anticoagulação terapêutica – indicada para: 

 

- Pacientes com D-dímero ≥ 3.000 ng/dl 

 

- D-dímero entre 1500-3000ng/dL com sobrecarga de VD, aumento 

de pressão de artéria pulmonar, piora súbita do padrão respiratório. 

 

Realizar:  

Enoxaparina 1mg/kg 12/12h ou heparina não fracionada em bomba 

de infusão com manutenção do RT/TTPa entre 1,5-2,3. 

 

Observações: 

- Deve-se individualizar os casos, de acordo com evolução clínica do 

paciente e resultados de D-dimero.  

- Recomenda-se, quando possível, investigação de TEP em D-dimero 

>3000ng/dL com TC com protocolo especifico ou sinais indiretos como 

sobrecarga de VD e aumento de pressão de artéria pulmonar em 

ecocardiograma. 

- Pacientes com eventos tromboembólicos confirmados devem ser 

submetidos à anticoagulação terapêutica e introdução de 
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anticoagulante oral assim que condições clínicas permitirem, conforme 

recomendação para evento confirmado.  

- Para realização de anticoagulação terapêutica ou profilática sempre assegurar valores de 

plaquetas > 20.000/mm³, TTPa e TP normais e níveis de fibrinogênio normais ou 

aumentados. 

- Desde Julho/2020 estamos recrutando pacientes para o estudo ATTACC, estudo 

randomizado com uso de enoxaparina em dose terapêutica para pacientes internados fora 

do ambiente de UTI. Sempre que possível, confirmar com os pesquisadores envolvidos os 

critérios de inclusão e exclusão. 

 

5.7  Analgesia e Antitérmico:  

a. Dipirona 1 g VO ou EV 6/6 horas ou paracetamol 750 

mg VO 6/6 horas.  

Obs.:  questionar sobre alergias  

 

Evitar o uso de anti-inflamatórios não esteróides (AINE). Não descontinuar o uso de AINE 

em pacientes que recebem cronicamente essa classe de medicamentos por outras 

condições, exceto se apresentam motivos para descontinuá-los (ex. dano renal, 

sangramento gastrointestinal). 

 

5.8 Terapia inalatória: não realizar. Se necessário, utilizar medicamentos em 

dispositivo spray com uso de espaçador para minimizar o risco de 

aerosolização – aerolin spray – 2 a 3 aplicações 4/4 ou 6/6 h.  

 

5.9 Ajuste medicamentoso:  

Não há evidências científicas suficientes que respaldem a suspensão dos inibidores de 

enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor de angiotensina, estatinas, 

hormônio tireoidiano, como medida de redução de risco de evolução desfavorável. 

Portanto, esses medicamentos devem ser mantidos a fim de evitar os prejuízos 

relacionados à possível descompensação da doença de base. 

A manutenção de medicamentos imunossupressores em uso pelo paciente deve ser 

discutida de maneira individualizada.  

 

5.10 Aminoquinolinas (Hidroxicloroquina/Cloroquina):  

 

O Instituto de Infectologia Emílio Ribas não recomenda e desencoraja fortemente o uso de 

hidroxicloroquina/cloroquina como parte de sua rotina de tratamento, devido à evidencia 

científica de eficácia, atualmente disponível, bem como o potencial de riscos de efeitos 

adversos graves. Os principais argumentos que embasam esta posição são os resultados de 

dois ensaios clínicos aleatorizados: The Randomised Evaluation of COVID-19 therapy  

(RECOVERY) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.15.20151852v1.full.pdf) 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.15.20151852v1.full.pdf
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e Solidarity (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-

research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments), 

assim como os resultados de uma revisão sistemática e meta-análise, recentemente 

atualizados (https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0945). O conjunto destas 

evidências demonstra que o uso de hidroxicloroquina/cloroquina não diminuiu a 

mortalidade de pacientes hospitalizados por COVID-19, quando comparada ao padrão de 

tratamento. 

O IIER participa do estudo Solidarity, iniciado em 09 de abril de 2020 e patrocinado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). Este estudo contava com 05 braços de estudo, e em 

um deles o paciente podia ser randomizado para uso de hidroxicloroquina. Em 04 de julho 

de 2020, a OMS aceitou à recomendação do Solidarity Trial’s International Steeing 

Committee para interromper o braço de hidroxicloroquina. Essa decisão foi tomada após 

analisar os resultados interinos desse estudo e as evidências disponíveis na literatura 

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-

novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments).  

Contudo, fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade 

declarada do paciente, com assinatura do termo de consentimento (Anexo 3) de acordo 

com POP (Anexo 4). 

 

Observações: 

- Hidroxicloroquina ou cloroquina devem ser usadas com precaução em portadores de 

doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais.  

- Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, 

estreptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos. 

- São contraindicações ao uso da hidroxicloroquina: retinopatia/maculopatia secundária ao 

uso do fármaco já diagnosticada, miastenia grave. 

- Não há necessidade de ajuste da dose de hidroxicloroquina para insuficiência renal 

(somente se a taxa de filtração glomerular for menor que 15) ou insuficiência hepática. 

- Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há interação 

moderada da hidroxicloroquina com: digoxina (monitorar), ivabradina e proprafenona, 

etexilato de dabigratana (reduzir a dose de 220mg para 110 mg), edoxabana (reduzir dose 

de 60mg para 30mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) eranolazina. 

 

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/L20-0945
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
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5.11 Outras medicações para tratamento da COVID-19: 

 

Não foram publicadas evidências científicas suficientes para recomendar a 

prescrição de medicações com potencial eficácia antiviral in vitro (ex. ivermectina e 

nitazoxanida). Portanto, recomenda-se o uso dessas medicações apenas em protocolos de 

pesquisa clínica. 

Tocilizumabe é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado com 

capacidade para se ligar ao receptor de IL-6, aprovado para tratamento de algumas 

doenças reumatológicas como artrite reumatóide. Postula-se que esse bloqueio possa 

modular a resposta inflamatória hiperativa de pacientes com pneumonia grave por COVID-

19. Os resultados da eficácia de tocilizumab em COVID-19 são atualmente controversos e 

estudos em andamento definirão seu uso. Por tanto, recomenda-se o uso de tocilizumabe 

e outros imunobiológicos apenas em protocolos de pesquisa clínica. 

 

5.12 Corticosteróides: 

Como potente medicamento anti-inflamatório, baixas doses de corticosteróides 

têm o potencial de modular a resposta inflamatória hiperativa de pacientes com 

pneumonia grave por COVID-19. O Instituto de Infectologia Emílio Ribas recomenda o uso 

de corticosteróides como parte de sua rotina de tratamento, devido à evidencia científica 

de eficácia e segurança, atualmente disponível. O principal argumento que suporta esta 

posição são os resultados do ensaio clínico aleatorizado RECOVERY 

(https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2021436?articleTools=true). Esse estudo 

mostrou que o uso de dexametasona na dose de 6 mg/dia por até 10 dias, diminuiu a 

mortalidade de pacientes hospitalizados por COVID-19, quando comparada ao padrão de 

tratamento (desfecho primário). Também mostrou que a mortalidade foi menor naqueles 

pacientes que necessitaram de ventilação mecânica ou aporte suplementar de O2, mas não 

mostrou benefício nos pacientes que não receberam suporte respiratório (desfecho 

secundário).  

Por tanto, sugerimos o uso de dexametasona na dose de 6 mg/dia (VO ou EV) 

durante 10 dias, nos seguintes cenários: 

1. Pacientes com COVID-19 em ventilação mecânica invasiva; 

2. Pacientes com COVID-19 com necessidade de suporte adicional de O2; 

3. Pacientes com COVID-19, sem aporte suplementar de O2, mas que, após 

avaliação individual, se considere haver benefício do uso de corticosteroides. 

Por exemplo, paciente hospitalizado com sete ou mais dias de sintomas 

sistêmicos persistentes e/ou intensos e marcadores laboratoriais de resposta 

inflamatória hiperativa e/ou coagulopatia. 

 

Outras estratégias de uso de corticosteróides devem ser discutidas caso a caso.   

Alternativa: Metilprednisolona 32 mg/dia EV (ou 0,8mg/kg). 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2021436?articleTools=true
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Manejo Ventilatório  

 

a) Suporte de Oxigênio:  

 

- Se Sat O2 ≤ 93% em ar ambiente – ofertar cateter nasal de O2 – 3L/min;  

Se paciente manter FR ≤ 25 ipm e Sat O2 > 90% - encaminhar para Enfermaria.  

 

- Se > 25 ipm ou Sat O2 < 90% - considerar leito de UTI; 

Considerar nestes pacientes máscara com reservatório 10 L/min;  

 

b) Intubação Orotraqueal (IOT) 

Pacientes que com uso de máscara com reservatório a 10 L/min não consigam 

manter Sat O2 ≥ 94%, ou que apresentem > 30 ipm ou retenção de CO2 (PaCO2 > 50 mmHg 

e/ou pH < 7,25), deverão ser intubados e instituída a ventilação mecânica. 

 

Notificação do Time de Resposta Rápida para IOT (ramal 1327 – centro cirúrgico) sob 

responsabilidade da equipe anestesia.  

 

c)  Ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

O potencial de transmissão da COVID-19 dos pacientes aos profissionais de saúde 

tem sido motivo de preocupação, especialmente entre os pacientes com necessidade de 

uso de suporte ventilatório avançado, altos fluxos de O2 ou procedimentos geradores de 

aerossóis.  

Nesse sentido, considerando-se a redução do risco de aerossolização e dispersão de 

partículas virais no ambiente, há até o momento um conceito de que pacientes com 

quadro suspeito ou confirmado de COVID-19 que evoluem com evidências de falência 

respiratória devem ser intubados e ventilados precocemente, sem serem submetidos a 

outras opções de terapia ventilatória menos invasiva, tal como pressão positiva contínua 

de vias aéreas (CPAP).  

No entanto, recomendações da OMS, bem como dados de estudos recentes, 

apontam para um possível benefício do uso de tais modalidades ventilatórias menos 

invasivas dentro de um contexto de uso adequado de EPI´s, em ambientes controlados e 

em serviços providos de máscaras faciais, as quais minimizam muito o risco de dispersão de 

partículas virais.  
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Dessa forma, recomendamos que a VMNI deve ser evitada desde que aplicada em 

ambientes em condições adequadas de segurança, tal como leitos com pressão negativa. 

Em indivíduos cujo quadro clínico indique IOT imediata, não se deve postergar o 

procedimento.  

Caso as condições do ambiente sejam apropriadas, e o tipo de máscara utilizada 

para o procedimento seja adequado para minimizar o risco de geração de aerossóis, a 

utilização de VMNI poderá ser considerada, individualizando-se caso a caso.  

 

6.Efeitos adversos associados a Hidroxicloroquina; 

 

A terapia farmacológica com cloroquina / hidroxicloroquina e/ou azitromicina tem 

sido considerada na atual pandemia por COVID-19. Embora essas medicações tenham 

adequado perfil de segurança, ambos os fármacos bloqueiam o canal de potássio, podendo 

prolongar a repolarização ventricular e até causarem Torsades de pointes (TdP).  

A avaliação de risco antes do tratamento e o monitoramento do intervalo do QTc é 

fundamental para prevenção de eventos arrítmicos.  

Definição: O intervalo QT, é a medida da duração do início do complexo QRS até o 

final da onda T (figura1). O intervalo QT longo, pode estar associado a arritmias 

ventriculares polimórficas/TdP. O intervalo QT deve ser corrigido pela frequência cardíaca 

(QTc) e, na população adulta, é considerado normal quando ≤ 440ms em homens e ≤ 

460ms em mulheres.  

 

Como medir Intervalo QTc: o intervalo QT deve ser medido preferencialmente nas 

derivações D2 ou V5. A correção pela frequência cardíaca pode ser feita pela fórmula de 



16 
 

Bazett (QTc=intervalo QT/raiz quadrada do intervalo RR), disponível em calculadoras de 

sites (QTc calculadora) ou app (ex. EP Mobile ou MedCalX).  

Monitoramento do intervalo QTc durante o tratamento: Os pacientes podem ser 

estratificados conforme risco de desenvolver TdP, do menor risco (verde) ao maior risco 

(vermelho), após avaliação do ECG inicial com medida do QTc basal. 

 

Quanto à avaliação de risco inicial de paciente para o tratamento pela 

medida do QT:  

 

Em caso de dúvidas ou medidas limítrofes para risco elevado ao longo do 

tratamento, poderá ser optado o uso isolado de hidroxicloroquina/azitromicina ou uso 

escalonado (discutir com equipe de cardiologia).  

Quanto ao controle dos efeitos pró-arrítmicos durante o tratamento hospitalar:  

 

Intensificar controle de QT nas seguintes condições:  

- Se houver fatores de risco associados (Tabela 1)  
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- Na presença de complicações cardiovasculares como miocardite e isquemia miocárdica.  

 

Sinais de alerta:  

- Aumento de QTc> 60 ms e/ou mais de 10% em relação ao basal ou ao ECG anterior.  

- Maior cuidado se QTc acima de 520 ms no seguimento, avaliar suspensão do tratamento, 

desde que sejam excluídos uso concomitante de fármacos com efeito sinérgico não 

desejável ou distúrbio eletrolítico.  

- Necessidade de adicionar medicações que prolongam o intervalo QT, conforme evolução 

clínica do paciente.  

- Presença de arritmia ventricular e/ou bradicardia associada: escolher os fármacos que 

podem ser suspensos conforme o balanço risco X benefício.  

Nessas situações, há necessidade de manter o paciente em telemetria.  

Quanto ao controle de eletrólitos na admissão: A dosagem de cálcio, potássio e magnésio, 

fundamentais na estabilidade da repolarização ventricular, deve ser realizada para todos os 

pacientes elegíveis para o tratamento com hidroxicloroquina/azitromicina. Manter K+ > 4,0; 

- Manter Mg++ > 2,0 e evitar hipocalcemia. 

Controle na evolução: a rotina de monitorização de eletrólitos deve ser realizada a critério 

clínico, sempre que necessitar de ajustes para manter os níveis ideais ou desejáveis 

durante o tratamento, principalmente nos pacientes com intervalo QTc > 470ms de base.  

 

Quanto ao uso de medicações concomitantes:  
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Na Tabela 2, estão elencadas as medicações de baixo risco (verde), risco aceitável (azul), 

risco possível (laranja) e alto risco (vermelho) de prolongamento do intervalo QT/TdP. 

Assim, sempre que possível, utilizar medicações adicionais de baixo risco, pois a 

hidroxicloroquina e azitromicina já são listadas como de alto risco de TdP.  
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7. Proposta de critérios de desospitalização: 

 

 Critério clínico 

 Manter-se afebril durante pelo menos 3 dias. 

 Melhora do padrão ventilatório: 

- paciente capaz de manter Sat O2 > 94% sem suporte adicional de O2; 

- melhora da dispneia aos esforços; 

- doença pulmonar crônica compensada. 

 

8. Transferências de casos COVID-19 para hospitais de Campanha: 

PREENCHER FICHA DE CONTRARREFERÊNCIA COVID-19 - encaminhar ficha anexada 

para e-mail: nir@emilioribas.sp.gov.br;  

Critérios para transferência hospitalar:  

- idade> ou igual a 18 anos; 

- Sat O2 >92% em ar ambiente ou Sat O2 ≥ 94% com cateter de O2 ≤ 3L/min; 

- estabilidade hemodinâmica, sem uso de drogas vasoativas (PAS >90 mmHg ou PAM 

>65mmHg); 

- Glasgow 15; 

- coleta de exame no serviço de origem para COVID-19 (PCR) com número de protocolo 

anotado na ficha de solicitação E preenchimento de notificação de ficha de SRAG com 

suspeita de COVID-19. 

- realização de tomografia de tórax sugestiva de COVID-19; 

 

Critérios de exclusão: 

- doença onco-hematológica; 

- transplantado ou em uso de imunossupressores; 

- quimioterapia nos últimos 30 dias ou neutropenia <1.000; 

- tuberculose referida e não tratada; 

- terapia renal substitutiva; 

- doença psiquiátrica em surto; 

- isolamento de contato por bactéria MDR no local de internação prévio; 

- gestantes; 

- paciente que possuam diagnostico de H1N1 concomitante a suspeita; 

 

 

 

 

mailto:nir@emilioribas.sp.gov.br
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9. Altas dos pacientes SARS-Cov-2 suspeitos ou confirmados: 

Todas as altas serão reavaliadas em Hospital Dia (HD) e deverão seguir os 

seguintes passos:  

 

1- Uma cópia do resumo de alta com os contatos telefônicos do paciente deverá 

ser deixada em pasta específica (nominada "resumos de alta COVID") que está 

na sala dos médicos do PS ou posto de enfermagem das enfermarias.  As 

equipes  deverão encaminhar diariamente estes resumos a equipe do Hospital 

Dia. 

2- A equipe do HD fará contato com o paciente 48 horas após a alta e avaliará caso 

a caso. 

3- Em casos estáveis, a equipe continuará monitorando até o paciente passar de 

14 dias após o início dos sintomas, com melhora progressiva. 

4- Em casos com piora (febre e/ou dispnéia) o paciente será orientado a retornar 

ao PS do IIER.  

5- Em casos estáveis, mas sem melhora progressiva após a alta por mais de 14 dias 

após o início do quadro, a equipe do HD avaliará o paciente presencialmente.  

10. Informes de precaução domiciliar para os casos atendidos no IIER 

Todos os pacientes admitidos no IIER com suspeita de COVID-19, com condições 
clínicas de alta hospitalar, que sejam notificados como suspeitos, independentemente de 
haver confirmação da suspeita no primeiro atendimento, devem ser orientados a 
permanecerem em isolamento domiciliar e seguirem as seguintes recomendações, as quais 
devem ser entregues ao paciente antes da alta: 

Aos pacientes 

 Permanecer em isolamento domiciliar voluntário (em casa) durante 7 dias (a partir da 
data do início dos seus sintomas ou durante o período que os sintomas persistirem, 
caso os mesmos ultrapassem o prazo de 7 dias); 

 Retornar imediatamente ao serviço de saúde em caso de sinais de piora (falta de ar, 
febre persistente; 

 Manter distância dos demais familiares, permanecendo em ambiente privativo; 

 Manter o ambiente da sua casa com ventilação natural; 

 Utilizar a máscara cirúrgica descartável durante este período, as quais devem ser 
trocadas quando estiverem úmidas, ou a cada 2 horas; 

 Não frequentar a escola, local de trabalho ou locais públicos e só sair de casa em 
situações de emergência durante o isolamento; 

 Cobrir o nariz e a boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar; 

 Higienizar as mãos frequentemente com gel alcoólico ou com água e sabão; 
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 Evitar tocar boca, olhos e nariz sem higienizar as mãos; 

 Não compartilhar alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. 

11. Precauções de isolamento 

Ver manual específico INTRANET – documento SCIH: Precauções e Isolamento Casos 

Suspeitos de Infecção por nCoV-2019 (versão 12/05/2020). 
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CHECK LIST DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO – CORONAVÍRUS  

Versão 03-04-2020  

PARAMENTAÇÃO – Realizar na Antecâmara  

01  Usar roupa privativa (se possível)   

02  Avaliar a necessidade de ir ao sanitário e beber água antes do atendimento   

03  Remover adornos e itens pessoais (celulares)   

04  Prender o cabelo; evitar barba   

05  Verificar se os EPI estão completos:   

 
Avental Limpo e com Manga Longa (uso de impermeável, se procedimentos)   

Luvas de procedimento    

Óculos de proteção (descartáveis ou reutilizáveis limpos e secos)  

OU  

Protetor facial (descartáveis ou reutilizáveis limpos e secos)  

 

Máscara Cirúrgica ou Máscara N95 (PFF2)  

Touca cirúrgica em situações que geram aerossóis   

06  Higienizar as mãos   

07  Colocar o avental   

08  Colocar a Máscara Cirúrgica – para atendimento de 

rotina ou  

Máscara N95 (realizar o teste de pressão positivo e negativo) – para 

procedimentos que produzam aerossóis   

 

09  Vestir a touca cirúrgica se indicado   

10  Colocar os óculos de proteção ou protetor facial   

11  Calçar as luvas de procedimento   
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12  Avaliar se todo o EPI está colocado de forma correta    

 

OBSERVAÇÃO: 

Paramentação em quartos SEM Antecâmara: a diferença é que a paramentação de todos 

os EPI deverá ocorrer antes do profissional entrar no quarto, em local padronizado pelo 

setor.  

 

DESPARAMENTAÇÃO 

DENTRO DO QUARTO – APÓS TÉRMINO DOS PROCEDIMENTOS  

01  Inspecionar o EPI   

02  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  
 

03  Higienizar as mãos    

04  Calçar NOVAS luvas de procedimento   

05  Realizar limpeza e desinfecção de maca, cadeira de 

rodas ou equipamentos (ex.: estetoscópio, raio-x), se 

for o caso 

 

06  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  
 

07  Higienizar as mãos   
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08  Retirar os óculos de proteção ou protetor facial 

Observação:  

A) Óculos ou protetor facial descartáveis: desprezar 

em lixo infectante  

B) Óculos ou protetor facial reutilizável:  

Seguir o fluxo estabelecido pelo setor:  

• Cada profissional receberá seus óculos e será 

responsável pela desinfecção do mesmo: o desinfetante de 

escolha será o padronizado na instituição (frasco spray) com 

utilização de papel toalha descartável. Acondicionar em 

saco plástico com a ajuda de outro profissional.  

Na ausência do mesmo, realizar limpeza com água e sabão, 

secar e, posteriormente, desinfecção com álcool 70% 

(fricção). Se não houver pia para a limpeza dentro do 

quarto, tire os óculos / protetor facial fora do quarto.                                                       

OU 

• Acondicionar os óculos em saco plástico 

padronizado dentro do quarto: será encaminhado pelo 

setor à CME conforme rotina. Acondicionar em saco plástico 

com a ajuda de outro profissional.  

 

09  
Retirar luvas de procedimento e descartá-las em lixo 

infectante  
 

10  Higienizar as mãos   

11  
Retirar touca cirúrgica de trás para frente e descartá-

la  
 

12  Retirar avental e descartá-lo   

13  Higienizar as mãos   

ANTECÂMARA   

01  Higienizar as mãos   
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02  Retirar as máscaras cirúrgicas de trás para frente e descartá-

las em lixo infectante  

*Máscara N95/PFF2: se a máscara estiver íntegra, limpa, 

seca e for retirada SEM contaminação, poderá ser 

reutilizada pelo mesmo profissional (conforme 

recomendação da ANVISA). 

Nesse caso, acondicionar a Máscara N95 em envelope ou 

saco de papel com os elásticos para fora. 

 

03  Higienizar as mãos   

 

OBSERVAÇÃO:  

Desparamentação em quartos SEM Antecâmara: a diferença é que a máscara será 

removida apenas no corredor.  

 

 Exemplos de situações que mais frequentemente geram aerossóis: 

 Ressuscitação Cardiopulmonar  

 Ventilação mecânica não invasiva e invasiva, intubação e desintubação.  

 Aspiração e procedimentos de fisioterapia respiração  

 Uso de máscara laríngea  

 Endoscopias e broncoscopias  

 Inalações  

 Preparo do corpo de pacientes após óbito e necrópsia 

 

Paramentação para o transporte 

 Os profissionais que já estão paramentados, mas entraram em contato com o paciente, 

deverão IMEDIATAMENTE antes do transporte: 

1. RETIRAR luvas de procedimento; 

2. RETIRAR avental; 

3. Higienizar as mãos; 

4. Vestir NOVO avental e PERMANECER com a máscara cirúrgica e óculos de proteção 

ou protetor facial; 

5. Calçar NOVAS luvas de procedimento; 

6. Prosseguir para o transporte do paciente; 

Deve-se trocar o avental e as luvas para evitar a contaminação do ambiente e superfícies 
durante o transporte. 
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Observações: 

 Limite o transporte ao estritamente necessário; 

 Notificar o setor que irá receber o paciente que o paciente está em 
precaução; 

 Durante o transporte o paciente deverá utilizar a máscara cirúrgica. 

 Todos os profissionais que participam do transporte do paciente devem 
utilizar paramentação completa; 

 Destacar um profissional apenas para tocas superfícies, como maçanetas, 
elevador etc., durante o transporte; 

 Caso ocorra quebra de barreira ou toque inadvertido com as luvas 
contaminadas em algum ambiente no momento do transporte (ex. 
corredores, elevadores) notificar a equipe de limpeza para higienização do 
ambiente. 

 

12. Orientações para preenchimento do Atestado de Óbito 

A declaração de óbito (DO) deve ser emitida pelo médico assistente, em caso de 
morte ocorrida no hospital. Os novos códigos U07.1 (COVID-19, vírus identificado) e U07.2 
(COVID-19, vírus não identificado, clínico-epidemiológico), definidos pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS), são os marcadores da pandemia no Brasil. Sendo assim, na 
mesma linha em que for alocado o B34.2 (Infecção pelo coronavírus de localização não 
especificada), deve constar, também, o código marcador U07.1 ou U07.2. 

Caso o código U04.9 (Síndrome respiratória aguda grave – SARS/SRAG) tenha sido 
utilizado como marcador para caso suspeito ou confirmado de COVID-19, deverá ser 
substituído pelos códigos supracitados.  

 
Preenchimento do atestado de casos confirmados:  

- Preenchimento da Declaração de Óbito como BEM DEFINIDO  

- Sempre incluir as comorbidades na Parte II do Bloco V  

- Por ser caso confirmado, deve ser utilizado o CID 34.2 e alocar na mesma 

linha o código U07.1. 
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Fonte: Orientação para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19, 11 de maio 

de 2020. 

Preenchimento do atestado de casos suspeitos de COVID-19  

- DO – sequência de eventos que inicia com SUSPEITA DE COVID-19 ou constar apenas que 

o óbito ocorreu por SUSPEITA de COVID-19, alocar o código B34.2 (infecção por 

coronavirus de localização não especificada) + o marcador U07.2 (COVID-19, vírus não 

identificado ou critério clinico-epidemiológico) na mesma linha do atestado. 

- Se não houver: coletar SWAB nasal/orofaringe post-mortem (até 24 horas)  

- Se exame não realizado ou investigação de óbito inconclusiva: manter o B34.2 com o 

marcador U07.2; 

- Sempre incluir as comorbidades na Parte II do Bloco V  

 
Fonte: Orientação para codificação das causas de morte no contexto da COVID-19, 11 de maio 

de 2020. 

Observação: Diante de um resultado PCR COVID-19 negativo, em virtude do contexto 

epidemiológico do país, deve-se proceder a discussão caso-a-caso. Nesta discussão, 

considerar a clínica e os resultados de exames de imagem, como a tomografia 

computadorizada, para possível confirmação de morte por COVID-19. Se após avaliação do 

caso como um todo, manter os marcadores B34.2 com o marcador U07.2.  

 

13. Boletim Médico – Informação aos familiares e acompanhantes – 

atualizado em 05/06/2020. 

 

Em vista da pandemia da COVID-19, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas está 

restringindo as visitas aos pacientes internados.  

 



28 
 

Portanto, a partir de 23/04/2020 iniciamos um fluxo de divulgação dos boletins médicos 

dos pacientes internados através de telefonemas feitos pelos médicos aos familiares/ 

acompanhantes dos pacientes.  

As ligações serão realizadas diariamente no período de 14h-16h e direcionadas a um único 

familiar responsável por receber as informações. No caso de não disponibilidade deste 

familiar, outro familiar poderá ser contatado. A chamada aparecerá identificada como 

“número desconhecido” na tela do seu celular. Portanto, alertamos para que estejam 

atentos aos vossos celulares durante este período e para que não deixem de atender as 

chamadas de números desconhecidos que receberem durante este período.  

 

Excepcionalmente aos pacientes internados na UTI, iremos, às quartas-feiras, permitir a 

visita assistida de um único familiar. O mesmo poderá entrar na unidade, acompanhado 

por um profissional de saúde, e permanecer durante 5 minutos do lado externo ao leito do 

paciente.  

 

Os familiares que entrarão não devem apresentar sintomas sugestivos de COVID-19 (Ex.: 

febre, tosse, falta de ar, dor de garganta, diarreia, diminuição de olfato, dores musculares, 

dores de cabeça). 

 

Antes de subir deverão na recepção do Hospital: 

1- Higienizar as mãos; 

2- Usar e manter todo o tempo a máscara cirúrgica – cobrindo a boca e o nariz; 

3- Verificar a temperatura; 

 

Para visitar serão organizados em grupos de 10 pessoas, que deverão subir em grupos de 5 

pessoas por elevador, as quais subirão respeitando a ordem dos leitos em que os pacientes 

estão alocados na UTI do segundo andar, da seguinte maneira: 

- Das 14h-15h: familiares dos pacientes dos leitos 201 ao 210 

- Das 15h-16h: familiares dos pacientes dos leitos 211 ao 220 

- Das 16h-17h: familiares dos pacientes dos leitos 221 ao 230 

 

Ao sair do Hospital deverão realizar higiene das mãos. 
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Anexo 1: 

Tabela 1. Classificação de gravidade COVID-19: 

Classificação Descrição 

Infecção 

assintomática ou 

pré-sintomática 

Teste positivo para SARS-Cov-2, sem apresentar 

sintomas 

Doença Leve Presença de quaisquer sinais ou sintomas (ex. 

febre, coriza, tosse, fadiga, mialgia, anosmia, 

ageusia, diarreia, dor abdominal,   cefaleia), mas 

não apresenta dispneia ou exame de imagem 

normal 

Doença moderada Evidência de doença do trato respiratório inferior 

(por avaliação clínica ou exame de imagem) e 

possui SatO2> 93% em ar ambiente e tomografia 

de tórax com < 50% infiltrado pulmonar 

Doença Grave Presença de um dos seguintes fatores: 

- Frequência Respiratória > 30 ipm 

- Sat O2 ≤ 93%em ar ambiente 

- Relação PaO2/FiO2< 300; 

- Infiltrado pulmonar > 50%  

Doença Crítica Presença de falência respiratória, choque séptico, 

e/ou disfunção de múltiplos órgãos. 

Sat O2: Saturação de Oxigênio, PaO2: pressão arterial de oxigênio; FiO2: 

fração inspirada de oxigênio 

Fonte: Adaptado Diretrizes para o tratamento farmacológico da COVID-19. 
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Anexo 2 – Termo de Esclarecimento, ciência e consentimento para terapia 

comHidroxicloroquina/Cloroquina: 
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Anexo 3: POP -APLICAÇÃO DO TERMO DE USO COMPASSIONADO  

(CLOROQUINA/HIDROXICLOROQUINA)  

1. Objetivos 
1.1 Descrever o processo de aplicação do Termo de Uso Compassionado de Cloroquina e 

Hidroxicloroquina para os pacientes elegíveis para o uso no Instituto de Infectologia Emílio 

Ribas.  
1.2 Descrever as etapas desde o acondicionamento do termo até a entrega do mesmo à 

farmácia, respeitando-se todas as normas de proteção individual e prevenção de contaminação 

ambiental  

 

2. Campos de Aplicação 
Pronto socorro (PS)  
Unidades de Internação (UI´s)  
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)  

 

3. Responsabilidade  
Os profissionais responsáveis por cada etapa do processo descrito no item 4.1 deste 

documento, devidamente treinados, devem executá-las de acordo com as instruções deste 

procedimento.   

 

4. Descrição das Atividades 

 

4.1 Avaliação médica de critérios de elegibilidade e contra-indicações 
O médico assistente e/ou o médico residente deve avaliar o paciente que foi admitido no PS, 

UTI ou UI´s e definir a elegibilidade do paciente, bem como as contraindicações ao uso dos 

medicamentos em questão.   

 

4.1 Aplicação do termo ao paciente  
O médico assistente e/ou o médico residente que irá prestar assistência inicial ao paciente, 

deve entrar no quarto e seguir as seguintes etapas, de acordo com os cenários abaixo:  

 

•Cenário 1 – Quando há outro profissional na porta para apoio (médico, enfermeiro, técnico, 

etc):  
Etapa 1. O médico paramenta-se (conforme diretrizes institucionais), examina o paciente 

dentro do leito de isolamento e aplica o termo durante a visita. Etapa 2. Esse mesmo médico 

desparamenta-se (conforme diretrizes institucionais) e ao sair do quarto, deposita a via do 

termo no saco plástico que estará com o profissional de apoio. Logo após, o médico higieniza 

as mãos, realiza a desinfecção da caneta e higieniza as mãos novamente.   
Etapa 3. O profissional de apoio acondiciona o termo adequadamente dentro do saco plástico 

e higieniza as mãos imediatamente após. Em seguida, realiza a desinfecção do saco plástico e 

higieniza as mãos novamente.  
Etapa 4. O profissional veda o saco plástico (grampeia), a fim de evitar a manipulação 

inadvertida do termo.  
Etapa 5. Profissional da enfermagem leva o termo (plastificado) à farmácia, retira a medicação 

e deixa o termo com o farmacêutico.   
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• Cenário 2 – Quando o médico está sozinho:  
Etapa 1. O médico paramenta-se (conforme diretrizes institucionais), examina o paciente 

dentro do leito de isolamento e aplica o termo durante a visita.  Etapa 2.  Esse mesmo médico 

desparamenta-se (conforme diretrizes institucionais) e, ao sair do quarto, deposita a via do 

termo no saco plástico que estará em mesa de apoio. Logo após, o médico higieniza as mãos e 

em seguida, higieniza o saco plástico, e higieniza as mãos novamente. Após, veda o saco 

plástico (grampeia), a fim de evitar a manipulação inadvertida do termo potencialmente 

contaminado. Etapa 3. Profissional da enfermagem leva o termo (plastificado) à farmácia, 

retira a medicação e deixa o termo com o farmacêutico.   

 

• Cenário 3 – Quando o paciente não tem capacidade de assinar o termo (em IOT, RNC, etc):  
- Caso o paciente esteja com familiar no momento da admissão: aplicar o termo ao 

familiar e solicitar que o mesmo assine.  
- Caso o paciente não esteja acompanhado por familiar no momento da admissão:  
contatar o serviço social para que convoquem o familiar para a próxima visita oficial, quando o 

termo será aplicado.  
- Caso o paciente não possua familiares com disponibilidade de comparecer: NÃO 

PRESCREVER A MEDICAÇÃO E PROCURAR O DIRETOR DA ÁREA PARA DISCUTIR OUTRA 

ALTERNATIVA.  

 

• Cenário 4 – Paciente transferido de outro serviço já em uso da medicação Etapa 1. Avaliar a 

real indicação para manutenção da medicação Etapa 2. Caso opte por manter a medicação:  
- Documentar no próprio termo de uso compassionado (campo de justificativa médica) 

informando que o paciente já estava em uso e há quantos dias. Anexar o termo à receita da 

medicação em questão.   

 

5. Biossegurança 
Utilização de EPI de acordo com as normas de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;   
Descarte adequado de material, de acordo com a natureza do mesmo, também obedecendo as 

normas de segurança determinadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar   

 

6. Referências 
Não se aplica  
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Anexo 4: Documento de contingenciamento das equipes cirúrgicas e anestésica do IIER 
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Anexo 5: Recomendações de Equipamentos de Proteção Individual no contexto do 
COVID-19, de acordo com o tipo de ambiente, pessoa alvo e tipo de atividade 

 
                                                                                                                                         

Atualização: 13/05/2020 

Observações adicionais quanto ao uso de Máscaras Cirúrgicas  

Considerando informações novas disponibilizadas pela OMS (“Advice on the use of masks 

in the contexto of COVID-19” WHO - Interim Guidance 06/04/2020) e ANVISA (08 de maio 

de 2020), vimos atualizar as recomendações de uso de equipamentos de proteção 

individual no contexto da COVID-19. 

As máscaras cirúrgicas estão elencadas como uma das medidas para limitar a 

disseminação de doenças respiratórias, incluindo COVID-19. Entretanto, o uso isolado de 

máscara não é suficiente para fornecer o grau de proteção adequado e, com ou sem 

máscaras, a maior adesão a higiene das mãos é fundamental. 

OMS recomenda o seguinte: 

- vestir a máscara cirúrgica cuidadosamente, cobrindo boca e nariz, ajustando-a ao rosto; 

- evitar tocar na máscara cirúrgica durante o uso; 

- remover a máscara cirúrgica usando a técnica apropriada (não tocar na frente e retirar de 

trás para frente); 

- após a remoção ou se ocorrer toque inadvertido na máscara cirúrgica durante o uso, 

higienize as mãos prontamente; 

- troque a máscara cirúrgica quando úmida por outra; 

- descarte a máscara cirúrgica de uso único após cada uso. 

São apresentadas nas tabelas 1, 2 e 3 as recomendações da OMS quanto ao uso de 

equipamentos de proteção individual em diferentes ambientes de atendimento ao 

paciente. 
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Observações: 

• O uso de máscara de tecido não é considerada apropriada para trabalhadores da saúde. 

• Pessoas em uso de roupa privativa deverão retirá-la ao sair do setor. 

• Os profissionais também deverão se atentar ao uso dos EPIs da RDC 32, conforme rotina usual e 

risco, como: sapatos de borracha, luvas de borracha, etc. 

 CCIH – IIER 


