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1 INTRODUÇÃO 

Este documento visa direcionar o planejamento das equipes responsáveis por setores de 

serviços de saúde e orientar quanto ao gerenciamento de casos de coronavírus 2019 (COVID-19) 

durante a transmissão comunitária do novo coronavírus (SARS-CoV-2). A orientação baseia-se 

nos guidelines já validados e estabelecidos pelos principais órgãos de saúde mundiais que 

atuam no enfrentamento da Pandemia de COVID-19 até 29.03.2020. 

 

2 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

O SARS-CoV-2 pode ser transmitido de pessoa para pessoa através de aerossóis e gotículas 

emitidos pelo nariz ou boca que se espalham quando uma pessoa com a COVID-19 tosse ou 

exala. Ainda não foram relatados casos de contaminação de pessoas a partir de superfícies 

contaminadas com o vírus. Apesar disso, evidências atuais sugerem que o SARS-CoV-2 pode 

permanecer viável por horas a dias em superfícies e objetos de plástico e aço inoxidável (Van 

Doremalen et al, 2020).  

Após o contágio, período de incubação do COVID-19 é de 1-14 dias. O indivíduo poderá 

manter-se assintomático ou apresentar os primeiros sintomas em um período 3-7 dias, na 

maioria dos casos (Lauer et al., 2020).  

A COVID-19 é uma patologia respiratória onde muitos pacientes infectados podem evoluir 

em sintomatologia média a moderada e se recuperar sem um tratamento específico. Os que 

apresentam outras condições clínicas e idade superior a 60 anos possuem maiores chances de 

evolução da doença e morte. Os sintomas mais comuns são febre, tosse seca e fadiga, enquanto 

outros são menos frequentes como obstrução nasal, dor de garganta, náusea, dentre outros 

(WHO, 2020). 

Ressaltamos que a febre pode não estar presente em pacientes muito jovens, idosos, 

imunossuprimidos ou em tratamento com antitérmicos. A Figura 1 mostra os sintomas em 

relação à progressão da infecção por COVID-19 (WHO, 2020): 
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Figura 1: Formas de contágio entre humanos e sintomas da COVID-19 nos casos leves e 

graves. Fonte: World Health Organization (WHO) Novel Coronavirus (2019-nCoV) technical 

guidance. 2020. 

 
 

Crianças e recém-nascidos podem apresentar problemas gástricos, incluindo vômito e 

diarreia, sonolência e dificuldade para respirar.  

A gravidade dos sintomas é classificada como leve, grave ou crítica: leve inclui não-

pneumonia e pneumonia leve; grave refere-se a dispneia e frequência respiratória ≥30/min, 

saturação de oxigênio no sangue ≤93%, PaO2/FiO2 A proporção é <300 e / ou a infiltração 

pulmonar é> 50% em 24 a 48 horas; criticamente doente refere-se àqueles que apresentam 

insuficiência respiratória, choque séptico e/ou disfunção/falência de múltiplos órgãos. A maior 

parte dos pacientes em estágio crítico são idosos e doentes crônicos (diabetes, hipertensão e 

asma). 

Considerando a falta de métodos preventivos/terapêuticos eficientes e a grande 

expansão do COVID-19, dispomos diversas orientações que deverão ser, na medida das 

possibilidades, efetivamente cumpridas pelos profissionais da saúde para mitigar os danos 

desta Pandemia. 

 

Referências 

World Health Organization (WHO) Novel Coronavirus (2019-nCoV) technical guidance. 2020. 

Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>. Acesso 

em 28/03/2020. 

Doremalen van N et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-
CoV-1. The New England Journal of Medicine. 2020.  

Lauer SA, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly 
Reported Confirmed Cases: Estimation and Applicatio. Ann Intern Med. 2020.  
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3 ROTINA PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES 

3.1 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE 

INTERINSTITUCIONAL DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS  

A unidade de saúde deve disponibilizar um plano de apoio para os socorristas de casos 

suspeito do COVID-19, para que o atendimento possa ser feito de forma segura. Todos os 

socorristas de casos suspeitos do COVID-19 devem utilizar os EPIs para a situação, são eles: 

óculos de proteção ou protetor facial, máscara N95, PFF2, ou equivalente, luvas de procedimento, 

gorro e macacão de proteção (ver Figura 12, pág. 47). Outras recomendações são (Tabela 1): 

• Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

• Os socorristas que se sentam na frente do carro, incluindo o motorista da ambulância, 

não devem ter contato com o paciente (1 metro de distância do paciente, no mínimo). 

Caso não haja nenhuma barreira física entre a frente e a traseira da ambulância, deve-se 

prover máscara cirúrgica para o paciente; 

• Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do 

transporte. A desinfecção pode ser feita com solução alcoólica a 70%, solução de 

hipoclorito de sódio 0,1% ou outro desinfetante padrão definido. Realizar higiene das 

mãos com álcool em gel ou água e sabonete líquido;  

• Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou 

confirmado será encaminhado;  

• O transporte interinstitucional deve ser evitado, tanto para casos suspeitos, quanto para 

casos confirmados. No entanto, se for estritamente necessário, o paciente deve ser 

transportado utilizando máscara cirúrgica por todo o percurso.  

 
Tabela 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do COVID-19 durante o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência (OMS, 

28.01.2020). 

CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS E 

ACOMPANHANTES 

- se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado 
ou lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%;  
- máscara cirúrgica. 
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PROFISSIONAIS DE 
SÁUDE 

-se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 
lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%; 
- máscara cirúrgica; 
- máscara de proteção respiratória (N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) em 
procedimentos com risco de geração de aerossol (intubação ou 
aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coleta de 
secreções nasotraqueais e broncoscopias);  
- luvas de procedimentos não cirúrgico; 
- luvas estéreis de procedimento cirúrgico (em casos de técnica 
asséptica); 
- óculos de proteção ou protetor facial (Face Shield); 
- capote/avental; 
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis); 
- propé. 

PROFISSIONAIS DE 
APOIO 

(Caso participem da 
assistência direta ao 

caso suspeito ou 
confirmado) 

-se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 
lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%;  
- máscara cirúrgica; 
- máscara de proteção respiratória N95, PFF2 ou equivalente; 
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis); 
- óculos de proteção ou protetor facial (Face Shield); 
- luvas de procedimentos; 
- capote/avental; 
- propé. 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, N°04/2020 e World Health Organization (WHO), Center for 

Disease Control and prevention (CDC). 

 

3.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PRONTO ATENDIMENTO   

Seguem os EPIs para os profissionais de saúde, pacientes e acompanhantes, e para os 

profissionais de apoio relacionados ao atendimento ambulatorial ou pronto atendimento (ver 

Tabela 2). Além disso, medidas a serem seguidas pelos serviços de saúde que prestam 

atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou confirmados pelo 

SARS-CoV-2: 

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

• Instruir pacientes e acompanhantes a informarem na chegada ao serviço sintomas de 

alguma infecção respiratória (tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar etc.) e tomar 
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as ações preventivas apropriadas: usar máscara cirúrgica a partir da entrada do serviço, 

se puder ser tolerada; 

• Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem adotadas; 

• Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e prover condições 

para higiene das mãos; 

• Nos casos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido à secreção 

excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a higiene respiratória, 

ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar 

a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool gel 70%, imediatamente; 

• Casos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 devem permanecer em área separada até 

a consulta ou encaminhamento para o hospital (caso necessária a remoção do paciente); 

• Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória: se tossir ou espirrar, 

cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço 

descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene 

das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos; 

• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com 

acionamento por pedal para o descarte de lenços de papel; 

• Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as 

formas gel ou solução a 70%) nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após 

contato com secreções respiratórias; 

• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de 

sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura 

sem contato manual; 

• Manter os ambientes ventilados; 

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 

pranchetas e telefones; 

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

utilizados pelo paciente;  

• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham 

sido utilizados na assistência ao paciente; 
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• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, 

sempre notificar previamente o serviço referenciado; 

3.3 ATENDIMENTO NA CHEGADA, TRIAGEM E ESPERA DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE 

SAÚDE 

Assim que pacientes suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2 ou outra infecção 

respiratória chegarem ao estabelecimento de saúde, um espaço separado dos demais pacientes 

e bem ventilado deve ser provido. A partir daí, o paciente deve receber uma máscara cirúrgica e 

ter fácil acesso a recursos de higiene das mãos. Deve ser assegurada a triagem e, caso 

indicado, posterior isolamento rápido do paciente. Para tal, as recomendações são: 

• Implementar um protocolo que reconheça pacientes que podem ser portadores da 

infecção SARS-CoV-2 antes ou imediatamente após a chegada a estabelecimento de 

saúde. Assim como deve ser assegurado que todos os pacientes sejam questionados 

sobre a presença de sintomas de uma infecção respiratória ou contato com possíveis 

pacientes com o SARS-CoV-2; 

• Seguir o protocolo de boas práticas de trabalho, ou seja, instruir os pacientes e os 

profissionais de saúde a NÃO tocar olhos, nariz e boca com mãos sem a prévia 

higienização. Além disso, realizar a constante desinfecção de objetos e superfícies nas 

quais os pacientes e/ou equipes usualmente tocam, reiterando que se deve evitar tocar 

superfícies próximas ao paciente, assim como o ambiente em geral com mãos ou EPIs 

contaminados; 

• O uso de EPI também é obrigatório e essencial para o profissional de saúde. Entretanto, 

deve-se proceder a remoção dos EPIs imediatamente após a saída do quarto, enfermaria 

ou área de isolamento. 

Observação: Se o profissional sair de um quarto para outro, em sequência, não há necessidade 

de trocar óculos/protetor facial, máscara e gorro, somente avental e luvas, além de realizar a 

higiene de mãos. 

3.4 ATENDIMENTO DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

As seguintes orientações de precaução são para procedimentos que envolvam contato 

direto com o paciente. Sempre reiterando o uso obrigatório dos EPIs e da limpeza, higienização 

e desinfecção do ambiente, mãos e superfícies, respectivamente. 
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• Utilizar precauções padrão para todos os pacientes: assumir que todas as pessoas estão 

potencialmente infectadas e que pode ocorrer transmissão no ambiente de assistência à 

saúde;  

• Implementar precauções adicionais (aerossóis e contato) para casos suspeitos e 

confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2;  

Implementar precauções para aerossóis em situações especiais: 

▪ Procedimentos que podem gerar aerossóis: procedimentos que induzem a tosse, intubação ou 

aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação 

manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais. Para esses 

casos, as Precauções para Gotículas devem ser substituídas pelas Precauções para Aerossóis. 

▪ Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma 

unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance). Na ausência desse tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um 

quarto com portas fechadas (com janelas abertas) e restringir o número de profissionais durante 

estes procedimentos. Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de 

proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de 

partículas de até 0,3 µ (tipo N95, N99, N100, FFP2 ou FFP3) pelos profissionais de saúde. 

Observação: Cartazes contendo as orientações sobre as medidas de precauções podem 

ser acessados em: 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/cartazes 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/ 

 

Tabela 2: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 

disseminação do SARS-COV-2 em serviços de saúde (OMS, 28.01.2020).  

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/cartazes
https://www.irrd.org/respostaemergencial/
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Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, N°04/2020 e World Health Organization (WHO), Center for 

Disease Control and prevention (CDC). 

 
 
Referências 
 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 
04/2020– Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de prevenção e controle que devem ser 
adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 
coronavírus (SARS-CoV-2). 2020. Atualizada em 21/03/ 2020. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-
2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28>. Acesso em 
23/03/2020.  

 

CASOS SUSPEITOS OU 
CONFIRMADOS E 

ACOMPANHANTES 

- se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado 
ou lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%; 
- máscara cirúrgica. 

PROFISSIONAIS DE 
SÁUDE 

- se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado 
ou lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%; 
- máscara cirúrgica; 
- máscara de proteção respiratória (N95, N99, N100, PFF2ou PFF3) em 
procedimentos com risco de geração de aerossol (intubação ou 
aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coleta de 
secreções nasotraqueais e broncoscopias); 
- luvas de procedimentos não cirúrgico; 
- luvas estéreis de procedimento 
cirúrgico (em casos de técnica asséptica); 
- óculos de proteção ou protetor facial (Face Shield); 
- capote/avental; 
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis); 
- propé. 

PROFISSIONAIS DE 
APOIO 

 (profissionais da 
higiene, limpeza, 

nutrição, manutenção 
etc.) 

-se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado 
ou lenço de papel; 
- utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos); 
- realizar a correta e frequente higienização das mãos com água e 
sabonete líquido ou álcool gel a 70%; 
- máscara cirúrgica; 
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis); 
- óculos de proteção ou protetor facial (Face Shield); 
- capote/avental; 
- luvas de procedimentos. 
Observação: profissionais da higiene e limpeza, devem acrescentar 
luvas de borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano 
longo. 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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4 MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

4.1 COLETA E MANEJO DE AMOSTRAS: 

Idealmente, amostras de pacientes suspeitos devem ser coletadas assim que a hipótese 

diagnóstica de COVID-19 surgir, baseada em critérios clínicos e epidemiológicos. Para o 

diagnóstico inicial de COVID-19, o Center for Disease Control and Prevention (CDC) dos EUA 

recomenda a utilização de amostras advindas do trato respiratório superior, preferencialmente 

na forma de um swab nasofaríngeo. A coleta deve ser feita utilizando um único swab de poliéster 

com haste de plástico, retirando amostra das duas narinas. Reitera-se que, sempre que possível, 

a coleta deve ser feita por um profissional de saúde, mas a auto-coleta pode ser realizada em 

casos excepcionais. Nesse caso, swabs de espuma arrendondada ou flocados devem ser 

utilizados. A coleta de amostras do trato respiratório inferior, principalmente na forma de escarro, 

também é recomendada quando o paciente apresenta tosse produtiva (Tabela 3). 

Todas as amostras coletadas para investigações laboratoriais devem ser consideradas 

potencialmente infecciosas. O manuseio de amostras para testes moleculares exige instalações 

BSL-2 (Nível de segurança 2, biosafety level 2) ou equivalentes, de modo que o uso de EPIs 

recomendados para esse nível de laboratório é indispensável. As tentativas de isolar e cultivar o 

vírus requerem instalações de BSL-3 (Nível de segurança 3, biosafety level 3) no mínimo.  

Tabela 3: Amostras a serem coletadas e testes a serem realizados.  

 Teste Tipo de Amostra Tempo 

 

Paciente 

PCR Trato respiratório 

inferior:  

escarro  

aspirado 

lavagem 

 

Trato respiratório 

superior: 

Swab nasofaríngeas e 

swab orofaríngeas, 

lavagem nasofaríngea / 

aspirado nasofaríngeo. 

 

Considerar a coleta de 

fezes, sangue total, 

urina e material da 

autópsia. 

Coletar na 

apresentação, amostra 

possivelmente repetida 

para monitorar a 

depuração.  

Sorologia Soro, uma vez validado 

e disponível 

Amostras 

emparelhadas são 



13 
 

 

necessárias para 

confirmação com a 

amostra inicial 

coletada na primeira 

semana da doença e a 

segunda idealmente 

coletada 2-4 semanas 

depois (é necessário 

estabelecer o momento 

ideal para a amostra 

convalescente). 

Pessoas em contato 

com surtos associados 

a centros de saúde ou 

outros locais em que 

os contatos 

apresentem sintomas 

ou contatos 

assintomáticos tiveram 

contato de alta 

intensidade com um 

caso COVID-19. 

PCR Swab nasofaríngeos e 

orofaríngeos 

Dentro do período de 

incubação do último 

contato documentado 

Sorologia Soro, uma vez validado 

e disponível 

Soro coletado o mais 

cedo possível dentro do 

período de incubação 

do contato e soro 

convalescente coletado 

2-4 semanas após o 

último contato (é 

necessário estabelecer 

o momento ideal para a 

amostra 

convalescente). 

Fonte: World Health Organization. WHO. Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) 

in suspected human cases. Disponível em: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-

testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117. 

 

4.2 ARMAZENAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS CLÍNICAS 

As amostras para detecção de vírus devem chegar ao laboratório o mais rápido possível 

após a coleta, podendo ser armazenadas e transportadas de 2-8 °C em tubos contendo solução 

salina estéril. Caso mais de uma amostra do trato respiratório superior tenha sido coletada, 

recomenda-se que ambas sejam armazenadas no mesmo tubo para aumentar a sensibilidade 

dos testes diagnósticos e reduzir o gasto de recursos laboratoriais.  

Todas as amostras devem ser identificadas com o número de identificação do paciente, 

tipo de amostra e data de coleta. Em caso de demora no envio da amostra, é recomendável o 

uso de meio de transporte viral (Tabela 4). É importante evitar congelamentos e 

descongelamentos repetidos das amostras. 

 

Tabela 4: Recomendações para armazenamento e transporte das amostras. 

https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117
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Tipo de amostra Materiais de coleta Temperatura de 

armazenamento 

Temperatura recomendada para 

envio de acordo com o tempo de 

envio esperado 

Swab nasofaríngeo e 

orofaríngeo 

Swab com flocos de 

Dacron ou poliéster* 

2-8 °C 2-8 ° C se ≤5 dias.   

–70 ° C (gelo seco) se > 5 dias 

Lavagem 

broncoalveolar 

Tubo estéril 2-8 °C 2-8 ° C se ≤2 dias  

–70 ° C (gelo seco) se > 2 dias 

(Endo) aspirado 

traqueal, lavagem / 

aspirado nasofaríngeo 

ou nasal 

Tubo estéril  2-8 °C 2-8 ° C se ≤2 dias   

–70 ° C (gelo seco) se > 2 dias 

Escarro Tubo estéril 2-8 °C 2-8 ° C se ≤2 dias    

–70 ° C (gelo seco) se > 2 dias 

Tecido de biópsia ou 

autópsia, incluindo 

pulmão. 

Tubo estéril com 

salina ou VTM 

2-8 °C 2-8 ° C se ≤24 horas  

–70 ° C (gelo seco) se> 24 horas 

Soro Tubos separadores 

de soro (adultos: 

coletar 3-5 ml de 

sangue total). 

2-8 °C 2-8 ° C se ≤5 dias.   

–70 ° C (gelo seco) se > 5 dias 

Sangue total Tubo de coleta 2-8 °C 2-8 ° C se ≤5 dias    

–70 ° C (gelo seco) se> 5 dias 

Fezes Recipiente para 

coleta fezes 

2-8 °C 2-8 ° C se ≤5 dias    

–70 ° C (gelo seco) se> 5 dias 

Urina Recipiente para 

coleta de urina 

2-8 °C 2-8 ° C se ≤5 dias.    

–70 ° C (gelo seco) se> 5 dias 

Fonte: World Health Organization. WHO. Laboratory testing for coronavirus disease (COVID-19) 

in suspected human cases. Disponível em: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-

testing-for-2019-novel-coronavirus-in-suspected-human-cases-20200117. 

 

* Para o transporte de amostras para detecção viral, usar meio de transporte viral (VTM) 

contendo suplementos antifúngicos e antibióticos. Se o VTM não estiver disponível, pode ser 

utilizada solução salina estéril (nesse caso, a duração do armazenamento da amostra a 2-8 ° C 

pode ser diferente do indicado acima). O envio das amostras deve ser feito em gelo, caso as 

amostras estejam armazenadas a 2-8ºC, ou em gelo seco, caso estejam armazenadas a -70ºC. 

 

 

 Muitos métodos estão sendo desenvolvidos e validados para o diagnóstico do SARS-

COV-2. A figura 2, mostra uma comparação dos principais métodos usados: 
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Figura 2: Comparação entre os métodos mais utilizados no diagnóstico do SARS-CoV-2. Fonte: 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/. 

 

 

4.3 TESTES DE LABORATÓRIO PARA COVID-19  

 

4.3.1 Testes Moleculares 

A confirmação de rotina dos casos de COVID-19 baseia-se na detecção de sequências 

únicas de RNA viral pela reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real 

(RT-qPCR) com confirmação por sequenciamento de ácidos nucleicos, quando necessário 

(Tabela 5). Os genes virais direcionados até agora incluem os genes N, E, S e RdRP (Centers for 

Disease Control and Prevention. CDC).  

 

Tabela 5: Protocolo de RT-qPCR para detecção das sequencias de RNA viral. 

Preparação geral:  

Equipamentos 

Equipamento - Todas as superfícies de trabalho, 

pipetas, centrífugas e outros equipamentos devem ser 

descontaminados antes do uso, utilizando agentes 

como hipoclorito de sódio 5%, etanol a 70% e DNAzap ™ 

ou RNase AWAY®. 

Extração de RNA 

kits como Qiagen QIAamp® DSP viral RNA Mini-kit e 

Qiagen EZ1 Advanced XL são qualificados e validados 

para recuperação e pureza do RNA. 

 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/
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Preparação da reação Master Mix 

1) Em capela limpa, descongelar os reagentes (tampão 

RT-qPCR, enzima e primer / sondas) em gelo; 

2) Misturar tampão, enzima e iniciador / sondas  

3) Centrifugar tampão e primers / sondas por 5 

segundos para coletar o conteúdo no fundo do tubo, e 

manter em gelo; 

4) Rotular um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL para 

cada conjunto de primers / sondas e calcular a 

quantidade de cada reagente a ser adicionado para 

cada reação; 

5) Distribuir os reagentes em cada tubo de 

microcentrífuga rotulado de 1,5 ml. Misturar, pipetando 

para cima e para baixo. Não utilizar vortex; 

6) Centrifugar por 5 segundos para coletar o conteúdo 

na parte inferior do tubo e, manter em gelo; 

7) Distribuir 15 µL de cada mistura principal nos poços 

apropriados da placa de 96 poços ou tiras de tubos; 

8) Antes de passar para a área de manuseio de ácidos 

nucléicos, preparar o NTC (No Template Control ou 

controle negativo), pipetando 5 µL de água livre de 

nuclease nos poços de amostra NTC. 

Adição de Ácido Nucleico 

 

1) Agitar no vórtex os tubos de amostra de ácido 

nucleico por aproximadamente 5 segundos e 

centrifugar por 5 segundos para coletar o conteúdo na 

parte inferior do tubo, mantendo, em seguida, em gelo; 

2) Pipetar cuidadosamente 5,0 µL da amostra de RNA 

em seus respectivos poços rotulados, mantendo os 

outros poços de amostra cobertos durante a adição; 

3) Cobrir toda a placa de reação e mover a placa de 

reação para a área de manuseio do controle positivo; 

4) Pipetar 5 µL de RNA nCoVPC (controle positivo) para 

os poços de amostra do controle positivo. Tampar os 

poços. 

Configurar o Instrumento 

Segundo protocolo do CDC, é utilizando o Master Mix 

RT-qPCR em uma etapa TaqPath ™, CG (ThermoFisher) 

a. No estágio 1, definir para 2 minutos a 25° C; 1 

Repetição 

b. No estágio 2, definir para 15 min a 50° C; 1 Repetição 

c. No estágio 3, definir para 2 min a 95° C; 1 Repetição 

d. No estágio 4, a etapa 1 é ajustada para 3 segundos a 

95° C. 

e. No estágio 4, a etapa 2 é ajustada para 30 segundos 

a 55° C. 

f. No estágio 4, as repetições devem ser definidas como 

45. 

g. Ajustar o volume para 20 µL. 

h. Em Configurações, a seleção do Modo de Execução 

deve ser o Padrão 7500. 

Fonte: Centers for Disease Control and Prevention. CDC. Disponível em: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinical-specimens.html 
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Para considerar um caso confirmado em laboratório pelo RT-qPCR em uma área sem 

circulação do vírus COVID-19, é necessário atender a uma das seguintes condições: 

• Um resultado RT-qPCR positivo para pelo menos dois alvos diferentes no genoma do vírus 

COVID-19, dos quais pelo menos um alvo é preferencialmente específico para o vírus 

COVID-19 usando um teste validado (como atualmente nenhum outro coronavírus do tipo 

SARS circula na população humana pode ser debatida se deve ser específica para 

coronavírus tipo COVID-19 ou SARS);  

• OU um resultado RT-qPCR positivo para a presença de betacoronavírus e o vírus COVID-

19 ainda identificado pelo sequenciamento do genoma parcial ou total do vírus, desde 

que o alvo da sequência seja maior ou diferente do amplicon sondado no ensaio RT-qPCR. 

Quando houver resultados discordantes, nova amostra deve ser coletada e, se apropriado, 

o sequenciamento do vírus a partir da amostra original ou do fragmento amplificado pelo RT-

qPCR apropriado, diferente do teste RT-qPCR usado inicialmente, deve ser obtido para fornecer 

um resultado confiável. 

Em áreas onde o vírus COVID-19 é amplamente disseminado, pode ser adotado um 

algoritmo mais simples, no qual, por exemplo, a triagem por RT-qPCR de um único alvo 

discriminatório é considerada suficiente. 

Um ou mais resultados negativos não descartam a possibilidade de infecção pelo vírus 

COVID-19. Vários fatores podem levar a um resultado negativo em um indivíduo infectado, 

incluindo: 

• Má qualidade da amostra, contendo pouco material do paciente;  

• Amostra coletada tardiamente ou muito cedo na infecção; 

• Amostra não foi manuseada e enviada adequadamente; 

• Razões técnicas inerentes ao teste, como mutação viral ou inibição de PCR. 

Se um resultado negativo for obtido de um paciente com um alto índice de suspeita de 

infecção pelo vírus COVID-19, particularmente quando apenas amostras do trato respiratório 

superior foram coletadas, amostras adicionais, inclusive do trato respiratório inferior, se possível, 

devem ser coletadas e testadas. 
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4.3.2 Testes sorológicos  

Testes sorológicos detectam a presença de anticorpos no soro de pacientes, o que indica 

o desenvolvimento de uma resposta imune após contato com patógenos como o SARS-CoV-2. 

No caso do COVID-19, as pesquisas sorológicas podem ajudar na investigação do um surto em 

andamento e, futuramente, na avaliação retrospectiva da taxa ou extensão da pandemia. Nos 

casos em que os testes de RT-qPCR são negativos e há uma forte ligação epidemiológica à 

infecção por COVID-19, amostras de soro na fase aguda e convalescente podem apoiar o 

diagnóstico quando os testes sorológicos validados estiverem disponíveis: a ANVISA 

disponibilizou, até 29/03/2020, 17 testes rápidos para diagnóstico do novo coronavírus, podendo 

ser visualizados através da Resolução 860/2020 e 861/2020, disponíveis no site da ANVISA. 

As amostras de soro podem ser armazenadas para esses fins.  

Apesar de ser considerado um marcador de fase aguda de infecção, estudos indicam que 

a detecção do anticorpo IgM em pacientes diagnosticados molecularmente com COVID-19 só 

ocorre, na maioria dos casos, cerca de entre 8-14 dias após o aparecimento dos primeiros 

sintomas. Desse modo, baseado nos testes disponíveis atualmente, a detecção de IgM não deve 

ser recomendada para determinação de isolamento por sua baixa sensibilidade em pacientes no 

estágio inicial da doença, já que muitos pacientes podem apresentar resultados negativos, mas 

ainda assim serem portadores do vírus SARS-CoV-2. De maneira similar, o mesmo estudo mostra 

que a detecção de IgG na maior parte da população afetada só ocorre após o 15º dia após o 

início dos sintomas (Zhao et al., 2020) (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Tempo/Níveis detectáveis de RNA viral, IgM e IgG após o contágio com o SARS-COV-

16. Baseado em Zhao et al., 2020. 
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4.3.3 Sequenciamento viral  

 Além de confirmar a presença do vírus, o sequenciamento regular de uma porcentagem 

de amostras de casos clínicos pode ser útil para monitorar o genoma viral mutações que possam 

afetar o desempenho de contramedidas médicas, incluindo testes de diagnóstico. O 

sequenciamento do genoma do vírus também pode informar estudos de epidemiologia 

molecular.  

Em geral, todos os resultados dos testes, positivos ou negativos, devem ser 

imediatamente relatados às autoridades nacionais.  
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5 ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HOSPITALARES 

Os procedimentos de higienização não diferem dos já adotados pelas instituições de 

saúde. A frequência da aplicação dos mesmos deve ser ajustada aos locais onde há mais risco 

de contágio: Enfermarias, UTIs, ambulâncias e leitos com pacientes confirmados para o SARS-

COV-2. O processo de descontaminação inclui: limpeza seguida de desinfecção (Figura 4).  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/lab/guidelines-clinicalspecimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/labbiosafetyguidelines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Flab-biosafety-guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/labbiosafetyguidelines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Flab-biosafety-guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/labbiosafetyguidelines.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Flab-biosafety-guidelines.html
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Figura 4: Rotina de Higienização para superfícies de serviços de saúde no enfrentamento da 

COVID-19. Fonte: Adaptado do Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection 

in Healthcare, Canberra: National Health and Medical Research Council (2019).  

 

• O período que o SARS-COV-2 sobrevive inativado nas superfícies varia de acordo com a 

quantidade de fluido corporal contaminado (gotículas respiratórias), temperatura e 

umidade. O vírus SARS-COV-2 pode permanecer viável por 3 horas a vários dias 

(Doremalen et al, 2020); 

• A matéria orgânica pode inativar muitos desinfetantes. Nas superfícies com matéria 

orgânica visível, o excesso do material deve ser removido antes de realizar a limpeza e 

desinfecção; 

• A desinfecção das superfícies pode ser realizada com desinfetantes à base de: cloro, 

álcoois, alguns fenóis e iodóforos e quaternário de amônio;  

• Sabe-se que o SARS-CoV-2 é inativado por solução alcoólica 70% e solução de hipoclorito 

de sódio (0,1%, 10 min (ver Protocolo para preparo de Solução de Hipoclorito 0,1%, Tabela 

6)); 
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• Superfícies e utensílios contaminados devem ser limpos e desinfectados (camas, 

cadeiras, maçanetas, equipamentos eletrônicos de múltiplos usos, os utilizados durante 

a prestação de assistência e os dispositivos móveis); 

• Para pisos, proceder a varredura úmida com soluções desinfetantes (hipoclorito de sódio 

0,1 %); 

• Varredura seca com vassoura é proibida!  

 
   
Tabela 6: Protocolo para preparo de Solução de Hipoclorito 0,1% para higienização:  
 

Volume de água 
Volume de Hipoclorito de Sódio 
comercial brasileira (2 a 2,5%) 

Volume final 

285 ml 15 ml 300 ml 

475 ml 25 ml 500 ml 

950 ml 50 ml 1000 ml ou 1L 

4.750 ml 250 ml 5000 ml ou 5L 

 

• Verifique as recomendações de uso do fabricante (rótulos), as instruções de segurança e 

saúde devem ser seguidas; 

• Luvas devem ser usadas ao manusear e preparar soluções de hipoclorito de sódio; 

• Recomenda-se o uso de óculos de proteção devido a possíveis respingos; 

• A solução de hipoclorito de sódio deve ser feita diariamente; 

• Recomenda-se o uso em superfícies duras e não porosas; 

• A água sanitária pode danificar os tecidos e ser corrosiva para os metais. 

 

Referências 

Australian Guidelines for the Prevention and Control of Infection in Healthcare, Canberra: National 

Health and Medical Research Council (2019).  

Anvisa. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem 
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van Doremalen et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-

1. New England Journal of Medicine -10.1056/NEJMc2004973. 2020. 
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6 MANUAL DE BOAS PRÁTICAS- LAVAGEM DAS MÃOS 

Os serviços de saúde devem estabelecer rotinas de boas práticas para minimizar a 

exposição aos patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2. Tais medidas devem ser 

implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao 

máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. 

Dentre essas medidas, estão: a higienização das mãos (Figura 5) e o uso correto de EPIs 

(ver guia de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), pág. 47). Além disso, objetos de uso 

pessoal indispensáveis como óculos de grau, também devem fazer parte dos protocolos de 

higienização (Figura 6). 

Abaixo, descrevemos em detalhes como se deve proceder a higienização das mãos com 

água e sabão (Passo 1) (Figura 7) e com preparações alcoólicas (Passo 2) (Figura 8), bem como 

os procedimentos para higienizar os óculos de grau (Figura 6). 

Proceda com a higienização das mãos (Figura 5): 

• Antes e após o contato direto com pacientes (infecções suspeitas ou confirmadas  

    pelo SARS-CoV-2), com seus pertences e ambiente próximo; 

• Entrada e saída de áreas com pacientes infectados; 

• Imediatamente após retirar as luvas; 

• Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções ou 

objetos contaminados; 

• Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada entre 

diferentes sítios corporais; 

• Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para evitar a 

transmissão do SARS-CoV-2 para outros pacientes ou ambiente. 
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Figura 5: Orientações para limpeza das Mãos Higienização das mãos. Fonte: Adaptado de 

EBSERH. POP/CCIH/001/2015. 

 

 
Figura 6. Procedimentos para higienização de óculos de grau. Fonte: Adaptado de EBSERH. 

POP/CCIH/001/2015. 

 

Passo 1: Higienização das mãos com água e sabão (Figura 7): 

 

• Abra a torneira e molhe as mãos, evite contato com a pia;  

• Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as 

superfícies das mãos; 

• Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si;  

• Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos 

e vice-versa;  

• Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais;  
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• Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta. Segurando os 

dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa;  

• Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilize movimento 

circular e vice-versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, 

fechada em concha, fazendo movimentos circulares e vice-versa; 

• Enxague as mãos. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira;  

• Seque as mãos com papel toalha descartável. Use sempre o papel toalha para fechar 

torneiras; 

• Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos.  
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Figura 7: Higienização das Mãos com Sabonete Líquido e Água (Passo 1). Fonte: Adaptado de 

EBSERH. POP/CCIH/001/2015 

 

Higienização com solução alcoólica (álcool gel ou solução alcoólica a 70%)  

• Antes e após contato com o paciente; 

• Antes e após realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; 
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• Antes se calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo 

cirúrgico; 

• Após risco de exposição a fluidos corporais; 

• Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a assistência ao 

paciente; 

• Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 

paciente; 

• Antes e após a remoção de luvas.  

 

Passo 2: procedimento: fricção antisséptica das mãos (com preparações alcoólicas) (Figura 
8):  

 

• Aplique na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as 

superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante); 

• Friccione as palmas das mãos entre si; 

• Friccione a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os 

dedos e vice-versa; 

• Friccione as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

• Friccione o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 

dedos e vice-versa; 

• Friccione o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se 

movimento circular e vice-versa; 

• Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, 

fazendo um movimento circular e vice-versa  

• Friccione até secar espontaneamente. NÃO utilize papel toalha;  

• Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.  
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Figura 8: Fricção Antisséptica das Mãos com preparações alcoólicas. Fonte: Adaptado de 

EBSERH. POP/CCIH/001/2015. 
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7 ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS ESPECÍFICOS 

7.1 RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTES COM CÂNCER 

A pandemia relacionada ao SARS-CoV-2 vem causando grande preocupação no mundo 

em função da rápida disseminação da infecção e da gravidade observada, especialmente entre 

pessoas com saúde fragilizada pela idade avançada ou por outras comorbidades.  

Entre as condições que predispõem a uma possível maior gravidade da infecção está o 

câncer.  

7.1.1 Pacientes com câncer têm maiores chances de contrair SARS-CoV-19?  

Pacientes oncológicos têm, frequentemente, uma diminuição da imunidade inerente à 

patologia, por um estado debilitado de recuperação pós-cirúrgica ou, ainda, pelo efeito 

imunossupressor de alguns tratamentos, como quimioterapia, cortisona, transfusões de sangue 

e radioterapia.  

Assim, quando um paciente imunossuprimido adquire a infecção pelo coronavírus, o risco 

de uma evolução mais agressiva da doença é significativo e o de morte, ainda maior.  

Embora, nem todos os pacientes em tratamento contra um câncer estejam 

imunossuprimidos, é necessário precauções sejam tomadas para evitar a infecção e, em 

ocorrendo, que estes pacientes sejam acompanhados de maneira imediata e muito próxima pela 

sua equipe médica. 

Entre os pacientes com câncer, os de maior risco são aqueles: 

• Com neoplasias hematológicas (como leucemias, linfomas e mieloma múltiplo); 

• Que passaram por transplante de medula óssea; 

• Em tratamento com quimioterapia. 

7.1.2 Medidas protetivas para pacientes com câncer 

A melhor maneira de prevenir a doença é evitar ser exposto ao vírus. As precauções 

para evitar COVID-19 são as mesmas que para outras doenças respiratórias contagiosas. 

As medidas preventivas diárias recomendadas para ajudar a prevenir a propagação do 

COVID-19 são: 
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• Não interromper seus tratamentos oncológicos; 

• Evitar contato físico, como cumprimentar com beijos e abraços; 

• Evitar contato com qualquer pessoa que tenha sintomas gripais e/ou que esteja em 

investigação para possível infecção pelo coronavírus; 

• Evitar contato com pessoas que estejam chegando do exterior, com ou sem sintomas 

gripais; 

• Caso apresente um dos seguintes sintomas: febre, coriza, tosse seca, falta de ar, 

contatar seu médico; 

• Evite tocar seus olhos, nariz e boca; 

• Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos, 

principalmente depois de ir ao banheiro; antes de comer; depois de assoar o nariz, tossir 

ou espirrar; e antes e depois de entrar em contato com outras pessoas; 

• Tomar vacina contra a gripe. 

7.1.3 Pacientes em tratamento devem ser orientados a contactar seu médico antes da próxima 

consulta e seguir as orientações  

Quando estiverem no hospital, os pacientes precisam tomar as seguintes precauções:  

• Evitar contato físico direto, mesmo com o seu médico, equipe de saúde e demais 

pessoas que estiverem circulando pelo ambiente hospitalar; 

• Evitar ambientes fechados e, principalmente, aglomerações; 

• Permanecer somente o tempo necessário em ambiente hospitalar; 

• Pacientes que se dirigem ao centro de tratamento oncológico devem ir acompanhados 

de apenas uma pessoa, e este acompanhante não pode apresentar nenhum sintoma de 

gripe; 

• Evite visitas hospitalares; 

• O paciente, mesmo o pediátrico, só poderá estar acompanhado de uma pessoa; 

• Os acompanhantes de pacientes não devem ser idosos. O ideal é que sejam adultos 

com boa saúde. Idosos e crianças devem evitar visitar pacientes. 

7.1.4 Pacientes com câncer que apresentam sintomas da COVID-19 

Os pacientes devem ser orientados a manter comunicação com seu médico oncologista 

diante da presença de sintomas ou contato com indivíduo confirmado para SARS-COV-2. 



30 
 

 

7.1.5 Recomendações para os centros de saúde e médicos que tratam pacientes com câncer 

Como muitos pacientes com câncer podem estar em situação de risco aumentado, 

sugere-se que os médicos adotem práticas que protejam e beneficiem o paciente.  

As restrições de recursos podem exigir a priorização ou modificação das terapias. 

Embora seja previsto que as instituições desenvolvam seus próprios planos, é sugerido que as 

decisões individuais dos pacientes sejam de responsabilidade dos médicos familiarizados com 

a seu tipo de câncer, seu tratamento e com outras opções terapêuticas.  

É sugerido também que quaisquer modificações no tratamento, e as razões para elas, 

estejam claramente documentadas no prontuário de cada paciente e sejam comunicadas ao 

mesmo.  

Devem ser adotadas as seguintes medidas em clínicas oncológicas: 

• Educação ou reeducação, inclusive de recepcionistas/administradores, funcionários da 

unidade de enfermaria, clínicos, equipes de saúde aliadas e funcionários de hospitais 

quanto a prática de higienização das mãos e o uso de EPIs; 

• Limitar o número de visitantes; 

• Incentivar a equipe e os pacientes a tomar a vacina da gripe; 

• Rastrear os sintomas da COVID-19, através de informações escritas, contato telefônico 

ou consulta direta dos sintomas; 

• Conduzir atendimentos ambulatoriais longe de instalações de tratamento intensivo; 

• Realizar consultas remotamente (por telefone, vídeo, conselhos por escrito); 

• Adiar consultas novas e de acompanhamento não urgentes; 

• Revisar a frequência dos testes de rotina (por exemplo, exames de sangue ou exames 

que podem colocar os pacientes com câncer em contato com aqueles com sintomas 

respiratórios); 

• Estabelecer processo de isolamento para pacientes em hematologia/oncologia, com o 

objetivo de evitar a exposição ao SARS-CoV-2; 

• Separar de outras áreas de espera os pacientes em tratamento de hematologia / 

oncologia; 

• Escalonar horários ou locais de tratamento;  

• Reduzir a imunossupressão desnecessária, se for seguro fazê-lo; 

• Usar protocolos de radioterapia encurtados, se for seguro, e compense as quebras no 

tratamento usando esquemas de fracionamento adequados; 
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• Adiar terapias de câncer não críticas, incluindo tratamento com radioterapia, se não 

comprometer o resultado; 

• Minimizar internações não essenciais; 

• Considerar alta hospitalar se for seguro fazê-lo; 

• Reduzir o contato não essencial de funcionários e alunos com pacientes internados; 

• Priorizar tratamentos urgentes e potencialmente curativos 

• Garantir equidade, proporcionalidade e transparência em todas as fases da doença e em 

todos os tratamentos;  

• Se necessário, e se não comprometer o tratamento, procurar alternativas orais à terapia; 

Seleção de regimes menos imunossupressores; Tratamentos abreviados ou de curso 

mais curto; Tratamento que exija visitas menos frequentes ao centro de câncer; 

Adiamento do tratamento, quando apropriado. 
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7.2 SERVIÇOS DE DIÁLISE  

As orientações para os serviços de diálise são baseadas nas informações atualmente 

disponíveis. Como parte do controle rotineiro da infecção, as unidades de diálise ambulatorial 

https://sboc.org.br/noticias/item/1797-posicionamento-sboc-coronavirus-covid-19
https://www.inca.gov.br/noticias/coronavirus-informacoes-ao-paciente
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/people-at-higher-risk.html
https://www.cancer.gov/contact/emergency-preparedness/coronavirus
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Managing+hematology+and+oncology+patients+during+the+COVID19+pandemic:+Interim+consensus+guidance&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=Managing+hematology+and+oncology+patients+during+the+COVID19+pandemic:+Interim+consensus+guidance&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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devem ter políticas e práticas estabelecidas para reduzir a disseminação de patógenos 

respiratórios contagiosos.  

 

Os serviços de diálise devem observar as seguintes orientações:  

• Os serviços de diálise devem reforçar aos pacientes e aos profissionais de saúde 

instruções sobre a higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse; 

• Pacientes devem ser orientados a praticar isolamento social nos dias que não possuírem 

diálise, além de evitarem o uso de transporte público e aglomerações quando precisarem 

se deslocar; 

• Instruções sobre uso e descarte de EPIs devem ser providos pela unidade de saúde; 

• Ambientes de espera e salas de tratamento devem possuir sistemas de ventilação 

adequados para garantir a renovação do ar do ambiente; 

• A temperatura corporal de todos os pacientes deve ser aferida antes e após realização 

da diálise, e o serviço deve ser informado caso o paciente desenvolva qualquer sintoma 

relativo a COVID-19; 

 

Caso haja casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, as recomendações são: 

• Idealmente, pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 devem receber tratamento 

em um turno específico, preferencialmente à tarde ou à noite. Caso isso não seja possível, 

esses pacientes devem esperar e receber tratamento em uma sala isolada dos demais 

pacientes, além de utilizar máscara cirúrgica ou N95 (se disponível). 

• Evitar a junção de casos suspeitos e confirmados no mesmo ambiente; 

• Dividir profissionais de saúde em times responsáveis por dar assistência a casos de alto 

e baixo risco de infecção pelo SARS-CoV-2, evitando assim transmissão do vírus pelos 

profissionais de saúde; 

• Desinfecção adequada de ambientes e objetos utilizados por pacientes suspeitos ou 

confirmados de COVID-19; 

• Sempre tratar o lixo como se estivesse potencialmente contaminado por SARS-CoV-2, 

tomando assim as medidas recomendadas para manejo e descarte. 

Importante: Os serviços de diálise devem garantir que o tratamento dialítico continue 

sendo prestado. Portanto, NÃO devem negar receber pacientes suspeitos ou confirmados de 

COVID-19 ou pacientes que estavam realizando o tratamento dialítico fora do seu domicílio.  
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7.3 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 

A assistência odontológica apresenta um alto risco para a disseminação do SARS-COV-

2. Considerando que os sintomas apenas se manifestam a partir do terceiro dia após o contágio, 

indivíduos assintomáticos podem estar infectados. Desta forma, recomenda-se que APENAS 

PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA sejam atendidos, minimizando os riscos de infecções 

cruzadas. Segue fluxograma para atendimentos (Aplicar antes de posicionar o paciente na 

cadeira ou na hora da confirmação da consulta) (Figura 9):  

 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/dialysis.html
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Figura 9: Orientações para serviços odontológicos de Emergência. Fonte: Associação de 

Medicina Intensiva do Distrito Federal (AMIB-DF), Sociedade de Terapia Intensiva de 

Goiás (SOTIEGO), Sociedade Paulista de Terapia Intensiva (SOPATI), Sociedade de Terapia 

Intensiva do Maranhão (SOTIMA), Associação Brasileira de Halitose (ABHA), Superior Tribunal 

da Justiça (STJ) e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), março de 2020. 

  

7.3.1 Como proceder em casos suspeitos de infecção pelo SARS-CoV-2:  

Em casos suspeitos e em procedimentos clinicamente urgentes, os profissionais 

devem tomar uma série de medidas de modo a prevenir-se de uma possível infecção.  

1. Manter local limpo e seco; realizar todos os procedimentos de higienização das mãos com 

água e sabonete líquido e preparação alcoólica (70%) (ver Manual de Boas Práticas, pág. 22), 

usar gorro, visor protetor facial, avental descartável, luvas de procedimento, máscaras N95 

(PFF2) ou equivalente. Após uso desses materiais o profissional deverá removê-los seguindo 

protocolo (ver Protocolo de Remoção de EPIs, pág. 61);  

2. Deverá ser realizada a sucção constante da saliva e se possível trabalhar a 4 mãos (EPIs iguais 

para ambos). Procedimentos com alta ou baixa rotação devem ser realizados com isolamento 

absoluto e utilizando protetores faciais. Nunca usar a seringa tríplice na sua forma em névoa 

(spray) acionando os dois botões simultaneamente; regular a saída de água de refrigeração; usar 

o dique de borracha sempre que possível; sempre usar sugadores de alta potência;  

3. Evitar radiografias intraorais. Optar pelas extraorais, como a panorâmica e a tomografia 

computadorizada, com feixe cônico (Ver Orientações para Equipe de Radiologia, pág. 36); 

4. Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório. Recomenda-se o uso de agentes de 

oxidação a 1% (ex: peróxido de hidrogênio) ou povidona a 0,2% antes dos procedimentos 

odontológicos. A clorexidina pode não ser eficaz. A indicação do bochecho com peróxido de 

hidrogênio a 1% é exclusivamente para uso único antes do procedimento, não é recomendado o 

uso contínuo desse produto pelo paciente;  

5. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, são recomendados 

dispositivos manuais, como as curetas periodontais para remoção de cáries e raspagem 

periodontal, a fim de minimizar ao máximo a geração de aerossol;  

6. Depois do tratamento deve-se realizar os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental 

(autoclavar materiais cirúrgicos). Como alternativa, os pacientes podem ser tratados em uma 

sala isolada e bem ventilada ou salas com pressão negativa; 
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7. A sala de atendimento deve ser higienizada seguindo padrões hospitalares (ver Protocolo de 

Rotina de Higienização de Superfícies Hospitalares, pág. 19)  

 

7.3.2 Atendimento odontológico de pacientes críticos em Unidades de Terapia Intensiva - UTI  

Pacientes com suspeita ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 (febre, tosse seca ou 

dificuldade para respirar, contato com pessoas com diagnóstico confirmado de COVID-19):  

• Não realizar a oroscopia, a menos que o paciente apresente sinais e sintomas 

de alterações bucais que gerem implicações sistêmicas (infecções bucais agudas, 

lesões em mucosa bucal, sangramento de origem bucal e travamento mandibular) ou a 

pedido médico;  

• Em caso de necessidade de abordagem odontológica, utilizar enxaguatório bucal 

antimicrobiano (peróxido de hidrogênio a 1%) durante 1 minuto antes de realizar a 

oroscopia e antes de qualquer procedimento odontológico; utilizar aspirador descartável 

em todo atendimento; evitar radiografias intra-orais; utilizar suturas absorvíveis; 

minimizar ao máximo a geração de aerossóis; 

• Promover a avaliação e procedimentos odontológicos utilizando gorro, máscara N95 

(PFF2) ou equivalente, protetor facial, avental impermeável e luvas;  

• Realizar procedimentos odontológicos invasivos apenas quando for caso de urgência.  

 

Protocolo de Higiene Bucal na UTI  

• Pacientes com risco descartado para COVID-19: Manter Protocolo Operacional Padrão 

(POP) de higiene bucal com clorexidina a 0,12%;  

• Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 que estiverem submetidos a 

traqueostomia ou intubação orotraqueal:  

• Aplicar gaze ou swab bucal embebidos em 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou 

povidona a 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia previamente a higiene bucal com clorexidina 

visando a redução da carga viral;  

• Utilizar clorexidina 0,12% embebida em gaze ou swab bucal, de 12 em 12 horas visando 

a prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica (PAV) desde o momento 

da intubação orotraqueal;  

• Pacientes confirmados ou com suspeita de COVID-19 conscientes orientados e em ar 

ambiente: - Realizar bochecho de 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 

0,2% por um minuto, 1 vez ao dia; - Manter POP de higiene bucal com clorexidina a 0,12%.  
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7.4 SERVIÇOS RADIOLÓGICOS 

Apesar de uma das principais medidas protetivas contra a infecção pelo SARS-CoV-2 ser 

o isolamento social, sabe-se que em alguns exames radiológicos, como as ultrassonografias 

(USG), a proximidade com os pacientes é inevitável.  

Além da USG, outros exames radiológicos como as radiografias podem ainda ser 

utilizados no contexto do COVID-19 para detecção de lesões pulmonares indicativas de 

pneumonia causadas pelo SARS-CoV2. A detecção desse tipo de lesão, quando acompanhada 

por outros sintomas como febre e diminuição da capacidade respiratória, é sugestiva de COVID-

19, de modo que radiografias se tornam importantes no diagnóstico dessa condição. 

Levando em consideração a importância desses exames e a necessidade de assegurar a 

segurança dos prestadores de serviços envolvidos com esse tipo de exame, algumas medidas 

preventivas de contaminação incluem: 

● Adiamento da realização de exame, se possível. 

Seguindo as recomendações da Agência Nacional de Saúde (ANS), do Colégio Brasileiro 

de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e de instituições mundialmente reconhecidas, 

procedimentos eletivos devem ser adiados. Tal adiamento se faz necessário para evitar a 

transmissão e para garantir que os serviços estejam disponíveis para pacientes em estado grave 

que precisem dos serviços com maior urgência. 

● Utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs). 

EPIs adequados devem ser utilizados pelos prestadores dos serviços de saúde durante o 

exame radiológico. Tais EPIs incluem máscaras N95; avental impermeável de manga longa, 
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http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/22/RECOMENDAC__O__ES_ODONTOLOGIA_COVID-19_AMIB_-__2020_pdf__1_.pdf
https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/marco/22/RECOMENDAC__O__ES_ODONTOLOGIA_COVID-19_AMIB_-__2020_pdf__1_.pdf
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preferencialmente descartável; luvas descartáveis, não-estéreis; óculos de proteção ou protetor 

facial completo, se possível. 

Pacientes devem utilizar máscaras cirúrgicas desde a entrada na clínica/hospital onde o 

serviço será prestado. 

● Desinfecção de equipamentos 

A higienização dos equipamentos de radiografia deve ser seguir o protocolo geral de 

limpeza de superfícies (ver Protocolo de Rotina de Higienização de Superfícies Hospitalares, pág. 

19), podendo-se fazer uso de práticas já estabelecidas nos locais de realização de serviços de 

saúde, que são tipicamente caracterizados pelo uso de detergente, solução de hipoclorito de 

sódio 0,1% e preparação alcoólica a 70%. A desinfecção deve ser feita após realização de exames 

de cada paciente. 

No caso de ultrassonografias, sugere-se que a limpeza de transdutores seja feita de 

maneira ainda mais efetiva para garantir a retirada de qualquer patógeno transmissível, incluindo, 

mas não restrito ao SARS-CoV-2. Apesar de os materiais sugeridos para desinfecção dos 

transdutores serem os mesmos dos utilizados para a higienização de superfícies, é importante 

ressaltar que nem todos os materiais de limpeza são compatíveis com transdutores. Desse 

modo, sugere-se consultar os manuais de manutenção e limpeza de cada aparelho antes de 

realizar o procedimento de limpeza para evitar danos. 

Outro ponto que merece atenção é o gel ecográfico, que deve ser mantido fechado após 

cada uso para evitar contaminação. Além disso, durante o momento de aplicação do gel, é 

importante evitar que o frasco toque no paciente ou no transdutor. 
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8 TRATAMENTO E MONITORAMENTO 

O monitoramento de sintomas de pacientes com COVID-19 é essencial para evitar a 

sobrecarga dos serviços de saúde. Sintomas como febre e tosse devem ser monitorados em 

casa, não havendo a necessidade de deslocamento até uma unidade de saúde de maneira 

imediata. Já o desenvolvimento de sintomas como dispneia, sensação de dor ou pressão no 

peito, e/ou cianose peri-oral sugere um maior acometimento do trato respiratório e é indicativo 

de buscar auxílio médico assim que possível.  

No caso de pacientes com casos leve, que não tenham indicação de ida a unidades de 

saúde para obtenção de tratamento, recomenda-se a permanência em isolamento domiciliar e 

evitar contato com outros moradores da mesma residência. O paciente deve realizar higiene das 

mãos e respiratória de maneira adequada, e a higienização de superfícies comuns deve ser 

realizada com frequência. Parâmetros clínicos definidos pelo CDC dos EUA para determinar o 

fim do isolamento domiciliar incluem: 

1) Ausência de febre por 72h na ausência de uso de medicamentos antipiréticos; 

E 

2) Melhora de sintomas vistos previamente (como tosse, dispneia, entre outros); 

E 

3) Ao menos 7 dias do início dos sintomas. 

Em casos mais graves onde a assistência médica se faz necessária, diferentes medidas 

podem ser tomadas a depender da situação clínica do paciente: 

• Casos suspeitos e confirmados devem iniciar o tratamento hospitalar com medidas 

efetivas de proteção e isolamento. Os casos suspeitos podem ser isolados em uma ala 

única, e os casos confirmados em enfermarias com várias camas; 

• Pacientes com casos severos devem ser encaminhados a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) o mais rápido possível. 

O consumo adequado de água se faz necessário em todos os pacientes de COVID-19 

para o balanço eletrolítico, que deve ser monitorado para a avaliação da estabilidade do paciente. 

http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.html
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A avaliação de outros parâmetros, como saturação de oxigênio, sinais vitais, hemograma, 

coagulograma, sumário de urina, proteína C reativa, painel bioquímico cardíaco, hepático e renal, 

gasometria e imagem torácica pode tornar-se necessária a depender da condição do paciente. 

Até o momento não existe nenhum tratamento antiviral comprovado para a COVID-19. De 

maneira geral o tratamento é sintomático e acredita-se que o repouso pode ser suficiente para 

manutenção da energia do paciente. Além disso, nos casos onde haja baixa da saturação de 

oxigênio, a terapia de oxigenação efetiva deve ser recomendada e deve ser feita assim que 

necessário, com a inclusão da cânula nasal, máscara de oxigênio e oxigênio terapia para cânula 

nasal de alto fluxo, com objetivo de atingir saturação >94% sempre que possível. A utilização de 

ventiladores mecânicos ou de serviços de hemodinâmica pode ser necessária em pacientes que 

apresentem falência respiratória ou sepse, respectivamente. Outras intervenções propostas para 

evitar agravamentos de pacientes estão dispostas abaixo (Tabela 7). 

Tabela 7: Intervenções a serem implementadas para evitar complicações/agravos do paciente 

Resultado Antecipado Intervenções 

Reduzir dias de Ventilação 
Mecânica Invasiva 

Utilizar protocolos de desmame que incluam 
avaliação diária da capacidade respiratória 

espontânea. Minimizar a sedação, contínua ou 
intermitente, visando pontos finais de titulação 

específicos ou com interrupções diárias de infusões 
sedativas contínuas. 

Reduzir incidência de pneumonia 
associada à ventilação 

Prefira intubação oral à nasal e realize higiene oral 
regularmente. Mantenha o paciente em posição 
semireclinada. Use sistema de sucção fechado; 

drene periodicamente e descarte o condensado em 
tubulação. Utilize um novo circuito de ventilação 
para cada paciente; realize a troca sempre que 

estiver sujo ou danificado, mas não rotineiramente. 
Troque o umidificador quanto houver mau 

funcionamento, sujidades ou a cada 5-7 dias. 
Reduza o tempo de Ventilação mecânica invasiva. 

Reduzir incidência de 
tromboembolismo venoso 

Use profilaxia farmacológica em pacientes sem 
contraindicação. Se houver contraindicações, use 

profilaxia mecânica 

Reduzir incidência de infecção 
sanguínea por catéter 

Adote uma lista simples de verificação para 
lembrete da data de inserção do catéter e sua 

remoção quando não for mais necessário. 

Minimizar ocorrência de 
úlceras de decúbito 

Promover mudança de decúbito a cada 2 horas 

Reduzir incidência de úlceras  
por estresse e sangramento  

gastrointestinal 

Ofertar nutrição enteral precoce (entre 24-48 horas 
da admissão). Administrar bloqueadores dos 

receptores de histamina-2 ou inibidores de bomba 
de prótons em pacientes com fatores para 

sangramento gastrointestinal (coagulopatias, 
hepatopatias, outros) 

Reduzir incidência de doenças 
relacionadas à permanência em UTI 

Mobilidade precoce do paciente no início da doença, 
quando for seguro realizar. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2020. 
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O manejo de choque séptico, complicação possível em casos de COVID-19, é de suma 

importância por ser um quadro que gera risco elevado de morte. As seguintes medidas de manejo 

foram recomendadas pela Organização Mundial de Saúde: 

• Em adultos, a administração de vasopressores deve ocorrer quando o choque 

persiste durante ou após a ressuscitação volêmica. O alvo de pressão arterial é 

>65 mmHg. 

• Em crianças, a administração de vasopressores deve ocorrer sempre que forem 

observados: 

o Sinais de choque, como alteração do estado mental, taquicardia ou 

bradicardia (FC>150 bpm ou <90 bpm); taquipneia; pele fria, púrpuras ou 

petéquias; aumento de lactato; oliguria persistente; 

OU 

o Pressão arterial alterada para a faixa etária; 

OU 

o Sobrecarga de fluidos aparente. 

Alguns estudos recentes relatam, entretanto, resultados promissores de combinações de 

drogas no tratamento de casos severos de COVID-19. É importante ressaltar que tais medidas 

não previnem o contágio pelo SARS-CoV-2, e todos são, até o momento, de caráter experimental. 

A automedicação sem indicação clínica ou acompanhamento médico pode resultar no 

desenvolvimento de efeitos colaterais, danos a longo prazo a órgãos, e até a morte.  

O principal estudo citado até o momento é um estudo francês que descreve a suposta 

eficácia da combinação da hidroxicloroquina, uma droga antimalárica, com a azitromicina, 

antibiótico macrolídeo. O estudo sugere que pacientes tratados apenas com a hidroxicloroquina 

ou com a combinação desta com a azitromicina apresentam cura viral (ou seja, resultados 

negativos de RT-qPCR em amostras de swab nasofaríngeo) mais rápido do que pacientes 

controle, que não receberam o tratamento. A interpretação desses resultados requer cautela 

devido ao baixo número de pacientes avaliados no estudo. Tendo em vista a emergência do atual 

cenário e a busca por opções farmacológicas efetivas para o tratamento da COVID-19, o 

Ministério da Saúde do Brasil protocolou no dia 27/03/2020 o uso da cloroquina ou 

hidroxicloroquina como tratamento adjuvante para casos graves da condição. A escolha de 

tratamento fica a critério médico, deve ser feito apenas no ambiente hospitalar e depende de 

avaliações frequentes sobre o risco de desenvolvimento de efeitos colaterais, como retinopatia 

e distúrbios cardiovasculares, que podem ocorrer em resposta ao uso da droga. Essa decisão 

está sujeita a mudanças, a depender do surgimento de novas evidências científicas (Tabela 8). 
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Tabela 8: Recomendações do Ministério da Saúde do Brasil sobre uso de Cloroquina ou 

Hidroxicloroquina em casos graves e críticos de COVID-19. 

Casos indicados para 

receber tratamento com 

cloroquina OU 

hidroxicloroquina 

Casos graves de COVID-19 

Dispneia, frequência respiratória 

≥ 30/min, Sp0₂≤ 93%, PaO₂/FiO₂ < 

300 e/ou infiltração pulmonar > 

50% dentro das 24 a 48 horas. 

Casos Críticos de COVID-19 

Falência respiratória, choque 

séptico e/ou disfunção de 

múltiplos órgãos. 

Opções terapêuticas para 

casos indicados de 

tratamento com cloroquina 

OU hidroxicloroquina 

Difosfato de Cloroquina 

3 comp. De 150 mg 2x/dia ao 1° 

dia (900 mg de dose de ataque) 

seguido de 3 comp. 150 mg 

1x/dia no 2°, 3°, 4° e 5° dias (450 

mg/dia). 

Hidroxicloroquina 

1 comp. 400 mg 2x/dia no 1° dia 

(800 mg dose de ataque0, 

seguido de 1 comp. 400 mg 

1x/dia no 2°, 3°, 4° e 5° dias (400 

mg/dia). 

Baseado em BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 

Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos - 

NOTA INFORMATIVA Nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS. 27 de março de 2020. 

 

Observações 

• A escolha da antibioticoterapia ficará a critério da equipe médica do hospital, de 

acordo com as recomendações da comissão de infecção hospitalar local. 

• Orientações para aplicação da droga.  

• Observar o eletrocardiograma antes do início do tratamento e o risco de 

prolongamento do intervalo QT. Há aumento do risco em pacientes em uso de 

outros agentes prolongadores do intervalo QT. Verificar o ECG em dias 

subsequentes. 

• Caso haja insuficiência renal e/ou insuficiência hepática graves, reduzir a dose de 

cloroquina para 50%. 
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9 CUIDADOS PÓS-ÓBITO, AUTÓPSIA E FUNERAL 

Apesar de não haver, até o momento, evidência de que haja transmissão de SARS-CoV-2 

durante o manuseio de cadáveres suspeitos ou confirmados de COVID-19, é importante que as 

precauções que vinham sendo tomadas para o controle de infecção e para que a transmissão 

seja evitada sejam mantidas no manuseio do corpo. O vírus SARS-CoV-2 é classificado como de 

risco biológico nível 3, portanto os procedimentos de autópsia, sepultamento e velório devem ser 

EVITADOS a fim de que a equipe e os familiares do falecido não sejam expostos a riscos 

adicionais.  

É necessário que profissionais que realizarão os exames de pós-óbito de casos suspeitos 

ou confirmados de COVID-19 sigam as orientações: 

• Durante os procedimentos com o cadáver, devem estar na sala somente os profissionais 

habilitados para a operação com os EPIs requisitados: gorro, protetor facial, máscara 

N95, PFF2, ou equivalente, macacão de segurança e luvas;  

http://kjfy.meetingchina.org/msite/news/show/cn/3337.html
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/Hydroxychloroquine_final_DOI_IJAA.pdf
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• Se houver tubos, drenos e/ou cateteres no cadáver, estes devem ser removidos do corpo, 

tomando as precauções necessárias para a retirada de cateteres intravenosos e do tubo 

endotraqueal e descartados em lixo branco leitoso ou proceder para autoclavagem; 

• Os dispositivos cortantes devem ser descartados imediatamente em recipientes para 

perfurocortantes, à prova de perfuração e vazamento e com o símbolo de resíduo 

infectante;  

• Os orifícios de drenagem e de punção de cateter devem ser tapados e/ou bloqueados 

com cobertura impermeável, assim como orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal), 

a fim de que se evite o extravasamento dos fluidos corporais; 

• Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e selado;  

• Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a 

superfície externa do saco (pode-se utilizar solução alcoólica a 70º, solução clorada [0.5% 

a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado pela Anvisa);  

• O saco externo para transporte deve ser identificado como material de risco biológico 

nível 3; 

• Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco de acondicionamento do cadáver; 

• A maca de transporte de cadáveres deve ser utilizada apenas para esse fim e ser de fácil 

limpeza e desinfeção;  

• Após remover os EPIs, sempre fazer a higienização das mãos.  

Caso haja realização de autópsia. Apenas Institutos Médico-Legal que tenham sistema de 

Pressão Negativa. Recomenda-se a coleta das seguintes amostras: 

• Swabs do trato respiratório superior: swab nasofaríngeo e swab orofaríngeo; 

• Swabs do trato respiratório inferior: swab pulmonar de cada pulmão; 

• Amostras clínicas devem ser separados para que sejam feitos testes para outros 

patógenos respiratórios e outros testes pós-óbito, como indica a norma padrão; 

• Realizar autópsia por fixação com formalina de tecidos como pulmão, via respiratória 

superior e dos principais órgãos.  

Caso o paciente não tenha sido previamente diagnosticado, recomenda-se coletar as seguintes 

amostras: 

• Swabs do trato respiratório superior: swab nasofaríngeo e swab da orofaríngeo. 

• Separar os swabs nasofaríngeos e orofaríngeo para testes de outros patógenos 

respiratórios. 
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Os swabs nasais são o método de escolha para confirmar a infecção da COVID-19 (ver 

Métodos de Diagnóstico, pág. 12). Essas coletas podem ser acompanhadas por coletas 

sanguíneas e teciduais. Depois de coletar, rotular e garantir que as amostras estão em 

recipientes primários com o meio/solução apropriados, elas devem ser transferidas de modo 

seguro para uma equipe laboratorial que possa processá-las para o envio. 

9.1 EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO (DO) 

A declaração de óbito deve ser emitida pelo médico assistente, caso o falecimento tenha 

ocorrido em hospital ou outras unidades de saúde ou em domicílio. No entanto, caso a causa 

mortis tenha sido esclarecida no serviço de verificação de óbito (SVO), então fica a cargo do 

médico patologista. 

Embora a OMS recomende o uso do código de emergência U07.1 para diagnóstica da 

doença respiratória aguda devido a COVID-19, no Brasil o uso desse código ainda não foi 

regulamentado para habilitação no sistema de informação sobre mortalidades (SIM), uma vez 

que o código U07 não está disponível no CID-10. 

Entretanto, A Coordenação Geral de Informações e Análises Epidemiológicas 

(CGIAE/DASNT/SVS/MS), gestora do SIM em nível nacional, informa que o código B34.2 

(Infecção por coronavírus de localização não especificada) da CID-10 deve ser utilizado para a 

notificação de todos os óbitos por COVID-19 (Figura 10). Já para os óbitos ocorridos por doença 

respiratória aguda grave devido à COVID-19, então o marcador U04.9, utilizado para síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG), também deve ser utilizado (Figura 11). 

O material da CID-10 está sendo atualizado para que o código da OMS seja 

acrescentado, até lá, as recomendações acima devem ser aplicadas. 

 

 
Figura 10: Exemplo de preenchimento de declaração de óbito. Fonte: BRASIL - SVS/MS-  

Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19. Pág. 13. Versão 1 – março 2020. 
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Figura 11: Exemplo de preenchimento de declaração de óbito. Fonte: BRASIL - SVS/MS- Manejo 

de corpos no contexto do novo coronavírus COVID-19. Pág. 13. Versão 1 – março 2020. 

 

9.2 INSTRUÇÃO AS FUNERÁRIAS E FUNERAIS 

O Ministério de Saúde recomenda que NÃO sejam realizados velórios e funerários de 

pacientes suspeitos ou confirmados da COVID-19. Além disso, considerando o elevado risco 

biológico SARS-CoV-2, é importante que todos os envolvidos com manuseio e preparo do corpo 

para velório e enterro e/ou cremação tenham conhecimento sobre tal para que as medidas 

cabíveis sejam tomadas. Caso o enterro seja realizado, sugere-se as seguintes recomendações: 

• O manuseio do corpo deve ser o menor possível, e o embalsamento não é recomendado. 

• Os encarregados por transporte do corpo para o caixão devem estar equipados dos EPIs 

adequados, sendo eles luvas, aventais impermeáveis e máscara cirúrgica; 

• O exterior do caixão deve ser higienizado com álcool a 70% antes do transporte ao velório; 

• Apesar de não obrigatória, recomenda-se a realização de cremação dos corpos; 

• Transportar o corpo de acordo com os procedimentos de rotina, adicionando o uso de 

revestimentos impermeáveis a fim de impedir o vazamento de líquido; 

• Limpeza e desinfecção de rotina no carro funerário após o transporte do corpo; 

• Manter a urna funerária fechada durante todo o velório e funeral, buscando evitar qualquer 

tipo de contato com o corpo do falecido. 

Em relação ao funeral em si, é recomendado que ocorram com a menor quantidade de 

pessoas possível para reduzir as chances de disseminação do SARS-CoV-2. Além disso, qualquer 

tipo de contato físico entre os presentes deve ser evitado e se faz importante a disponibilização 

de água corrente, sabão e álcool a 70% para possibilitar a higienização correta das mãos. Como 
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mencionado anteriormente, enfatiza-se que velórios devem ser realizados com caixão fechado e 

pessoas dos grupos de risco devem evitar o comparecimento. 
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10 GUIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) 

Frente a ausência de informações conclusivas sobre a transmissão do COVID-19 por 

partículas infecciosas do SARS-CoV-19, torna a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPIs) indispensável para todos os profissionais da saúde e profissionais de apoio 

durante o seu turno de trabalho.  

Devido ao seu contato frequente com um elevado número de pacientes, apenas 

profissionais de saúde tem a recomendação de utilizar todos os EPIs listados na Figura 12. 

Enquanto isso, pacientes com suspeita ou confirmação diagnóstica devem usar apenas 

máscaras cirúrgicas; indivíduos assintomáticos e sem suspeita de COVID-19, por sua vez, não 

precisam utilizar EPIs (Center For Disease Control and Prevention. Healthcare supply of personal 

protective equipment. 2020. Atualizado em 14/03/2020).  

 
Figura 12: EPIs recomendados para profissionais da saúde e demais envolvidos no 
enfrentamento da COVID-19. 

 

 
Sabendo que muitos dos infectados podem não apresentar sintomas, a utilização de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) indispensável para todos os profissionais da saúde 
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e profissionais de apoio durante o seu turno de trabalho, onde possa haver qualquer chance de 

contágio com o SARS-CoV-2. As equipes de saúde devem ser treinadas e estar atentas para a 

manipulação correta dos EPIs, inclusive os dispositivos de proteção respiratória (por exemplo, 

máscaras cirúrgicas e máscaras N95 ou equivalente). O serviço de saúde deve promover a 

capacitação de todos os profissionais da saúde (próprios ou terceirizados) e equipes de apoio 

(higienização) para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos. Além disso, tais práticas 

devem ser consolidadas antes que o profissional esteja em contato com casos suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo SARS-CoV-19. 

Abaixo, listamos os principais EPIs, suas especificações, os cuidados no manuseio, quem 

deve utilizar, quando utilizar e como utilizar (Figura 13).  
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Figura 13: Instruções gerais sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Fonte: 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/. 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/


60 
 

 

 Além do uso correto dos EPIs, é necessário que as equipes de saúde estejam 

devidamente treinadas para a paramentação, remoção e descarte dos EPIs. Pacientes devem ser 

orientados quanto ao descarte correto (Figura 14). 
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Figura 14: Protocolo de Paramentação e Remoção de EPIs. Fonte: 
https://www.irrd.org/respostaemergencial/. 

 
 

 

 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/


62 
 

 

NOTA: 

Apenas o uso de EPIs NÃO é suficiente para fornecer o nível seguro de proteção. Outras 

medidas devem ser adotadas como a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 

preparação alcoólica a 70%, antes e após a utilização dos EPIs (ver Manual de Boas Práticas, 

Pág. 22) 
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11 MANEJO DO LIXO CONTAMINADO 

De acordo com o que se sabe até o momento, o SARS-COV-2 pode ser enquadrado como 

agente biológico classe de risco 3 (contato direto com pacientes e atividades de pesquisa no 

isolamento e cultivo do vírus). O SARS-COV-2 é passível de transmissão por via respiratória e por 

objetos e superfícies tocadas pelos indivíduos infectados. 

O processo de separação e coleta do lixo hospitalar é dividido entre os grupos A, B, C, D 

e E (Figura 15).  
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Figura 15: Orientações sobre a disposição de Resíduos Hospitalares. Fonte: 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/. 

 

O grupo A é representado por componentes que podem conter agentes biológicos com 

capacidade ao risco de infecção (placas e lâminas de laboratórios, bolsas transfusionais 

contendo sangue). O grupo B contém substâncias químicas que podem causar danos à saúde 

pública ou meio ambiente (medicamentos apreendidos e reagentes de laboratório). No grupo C 

são encontrados quaisquer materiais com radionuclídeos em quantidades superiores as normas 

da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN, como nos serviços de medicina nuclear. O 

grupo D não apresenta risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente 

https://www.irrd.org/respostaemergencial/
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(sobras de alimentos). No grupo E refere-se a materiais perfurocortantes ou escarificantes 

(lâminas de bisturis e agulhas). 

Os resíduos contaminados representam um fator adicional à propagação do vírus no 

meio ambiente e comunidade, principalmente pela resistência da forma viável do SARS-COV-19 

em diversos materiais. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a 

pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo COVID-19 devem ser enquadrados na 

categoria A1. As informações sobre o subgrupo A1 estão dispostas na Resolução RDC/Anvisa 

nº 222, de 28 de março de 2018. 

De acordo com as informações da RDC/Anvisa nº 222/18 o subgrupo A1 é representado 

por: 

• Sobras de amostras laboratoriais contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 

materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos 

corpóreos na forma livre;  

• Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por 

contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas 

provenientes de coleta incompleta; 

• Estoques e culturas de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, 

exclui-se os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos 

vivos, atenuados ou inativados; meio de cultura e instrumentais utilizados para 

transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratório de manipulação 

genética; 

• Resíduos resultantes da atividade de pesquisa e ensino ou atenção à saúde de indivíduos 

ou animais, considerados suspeitos ou certeza de contaminação biológica por agentes 

classe de risco 4, microrganismos relevantes epidemiologicamente e risco de 

disseminação ou causador de doença emergente que se torne de importância 

epidemiológica cuja forma de transmissão seja desconhecida. 

O grupo A é identificado, no mínimo, pelo símbolo de risco biológico (Figura 16), com rótulo 

de fundo branco, desenho e contornos pretos, acrescidos da expressão RESÍDUO INFECTANTE. 
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Figura 16: Identificação do grupo A de resíduo e serviço de saúde – Resíduo Infectante. Fonte: 

RDC/Anvisa nº 222/18. 

 

NOTA: Apesar da Classificação dos resíduos potencialmente contaminadas com SARS-COV-2 

como Resíduo A1, muitas unidades de saúde brasileiras não dispõem desta do SACO DE LIXO 

VERMELHO. Na ausência do Saco de Lixo Vermelho, orientamos para o uso do SACO DE LIXO 

BRANCO LEITOSO em todos os resíduos do grupo A (observe as orientações para 

perfurocortantes). 

  Os resíduos RSS (Resíduos de Serviço de Saúde) do grupo A precisam ser acondicionados 

no saco branco leitoso, que deve ser substituído quando atingir 2/3 de sua capacidade ou pelo 

menos 1 vez a cada 48 horas, independentemente do volume e identificado pelo símbolo de 

Resíduo Infectante.  

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, 

ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem contato 

manual, com cantos arredondados. Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final 

ambientalmente adequada.  

Os materiais perfurocortantes devem ser descartados em recipientes identificados, 

rígidos, tampados, resistentes à punctura, ruptura e vazamento. São classificados como 

materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, 

ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; 

tubos capilares; ponteiras de micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; e todos os utensílios 

de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros 

similares. Os recipientes de armazenamento dos RSS do Grupo E devem ser substituídos de 

acordo com a necessidade ou quando o nível de preenchimento atingir ¾ (três quartos) da 

capacidade ou de acordo com as instruções do fabricante, sendo proibidos seu esvaziamento 

manual e seu reaproveitamento (Figura 17). 

Os coletores para perfurocortantes precisam ser devidamente montados e tampados 

para o descarte. 
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Figura 17: Instruções sobre Coletores de Resíduo Perfurocortante (Grupo E).  
 
 

Ressalta-se ainda, que conforme a RDC/Anvisa nº 222/18, os serviços de saúde devem 

elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, que é o 

documento que aponta e descreve todas as ações relativas ao gerenciamento dos resíduos de 

serviços de saúde, observadas suas características e riscos, contemplando os aspectos 

referentes à geração, identificação, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, destinação e disposição final ambientalmente adequada, bem como as ações de 

proteção à saúde pública, do trabalhador e do meio ambiente.  
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12 ORIENTAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE PÓS-TRABALHO 

A fim de que sejam evitadas possíveis contaminações dos familiares dos profissionais 

de saúde, quando esse retorna para casa, deve seguir orientações preventivas: 

• Recomenda-se que os profissionais, após encerramento do turno, procurem manter-se 

isolados de sua família para evitar a transmissão; 

• Remover a roupa na entrada do domicílio e acondicionar em saco para proceder à 

lavagem das mesmas; 

• Não reutilizar roupas antes de proceder com a lavagem adequada; 

• Evitar circulação em áreas comuns da casa, se possível utilizando de banheiro e quarto 

separados; 

• Não manter contato com animais domésticos; 

Além disso, o profissional de saúde deve monitorar sua saúde diariamente, medindo sua 

temperatura duas vezes ao dia e observando os seguintes parâmetros: 

• Se tiver febre ≥ 38.0 ºC e qualquer outros sintomas que possam indicar COVID-19, como: 

tosse seca ou falta de ar ou garganta inflamada, FIQUE EM CASA e avise imediatamente 

seu supervisor; 

O intervalo dessas aferições deve ser de no mínimo 8 horas e uma delas deve ser antes 

de se iniciar o plantão. 

12.1 SAÚDE MENTAL DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Nesse momento de crise nos sistemas de saúde, reações emocionais aos estresses 

gerados por esse processo são comuns. Se alguém da equipe estiver se sentindo triste, ansioso, 

sobrecarregado, tendo problemas para dormir ou outra questão relacionada ao estresse mental, 

lembre-os de que é normal se sentir assim. No entanto, caso esses sintomas piorem, durarem 

mais que um mês ou caso realizar as atividades diárias se tornem uma luta, procure ajuda e 

encoraja aqueles que estiverem se sentindo assim a fazerem o mesmo. O centro de valorização 

a vida (CVV) disponibiliza o disque 188 para aqueles que desejarem conversar e buscar ajuda 

para sua situação.  
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