Cuidados iniciais de pessoas com infecção respiratória aguda
(IRA) no contexto da doença do coronavírus (COVID-19) em
estabelecimentos de saúde: avaliar o risco, isolar, encaminhar
(Recomendações provisórias, versão 1 – 13 de abril de 2020)

Objetivo
•

Oferecer recomendações sobre os cuidados iniciais de pessoas com infecção respiratória aguda (IRA) no
contexto da doença do coronavírus (COVID-19), em estabelecimentos de saúde, com base no fluxograma
do processo de tomada de decisão.
Essas recomendações são preliminares e sujeitas à revisão, à medida que novas evidências estejam disponíveis1. As recomendações dadas neste documento se aplicam a adultos com mais de 18 anos. Os públicos
específicos, como lactentes, crianças e gestantes, serão abordados em um documento separado.

Estrutura do fluxograma
•

O fluxograma apresentado neste documento está estruturado em três etapas:
{
Triagem – avaliação do risco dos pacientes que chegam ao estabelecimento de saúde com infecção
respiratória aguda, no contexto da COVID-19.
{
Isolamento – implementação de precauções padrão e de transmissão para casos suspeitos e confirmados.
{
Encaminhamento – avaliação do grau de insuficiência respiratória e tratamento das complicações,
encaminhamento para níveis de atenção de maior complexidade.

Principais documentos
•

Para cada etapa do fluxograma, recomenda-se consultar os seguintes documentos:
Etapa

Documento principal

Triagem

• Diretrizes laboratoriais para detecção e diagnóstico da infecção pelo vírus COVID-19
• EME – Plantas e fluxos para triagem e EME - SRAG – Plantas e fluxos
• Recomendações técnicas para configuração de Equipe Médica de Emergência especializada
para tratamento da síndrome respiratória aguda grave (SRAG)
• Requisitos e especificações técnicas para equipamentos de proteção individual (EPI) para o novo
coronavírus (2019-ncov) em unidades de atenção à saúde
• Orientação técnica para a doença do coronavírus (COVID-19): Vigilância e definições de casos

Isolamento

• Prevenção e controle de infecções e controle durante cuidados quando há suspeita de infecção
pelo novo coronavírus (nCoV)
• Uso racional de equipamentos de proteção individual para a doença do coronavírus (COVID-19)

Encaminhamento

• Tratamento clínico da síndrome respiratória aguda grave na suspeita de infecção por COVID-19
• Diretrizes para cuidado crítico de pacientes agudos gravemente enfermos com coronavírus
(COVID-19) nas Américas (versão curta)

1 Informações atualizadas sobre COVID-19 estão disponíveis em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

1

Cuidados iniciais de pessoas com infecção respiratória aguda (IRA) no contexto da doença do
coronavírus (COVID-19) em estabelecimentos de saúde: avaliar o risco, isolar, encaminhar

Triagem – Avaliar o risco

Paciente chega na unidade
de saúde com infecção
respiratória aguda (IRA)

Oferecer máscara
cirúrgica para paciente,
caso tolerar

Avaliar fatores de
risco para
complicações

Avaliar sinais vitais (pulso,
frequência respiratória, pressão
arterial, temperatura axilar, e SpO2)
Considerar teste para painel de vírus respiratórios e outros agentes infecciosos.
Considerar coleta para os seguintes testes laboratoriais para avaliar falência de
órgãos: hemograma, gasometria, lactato arterial, coagulograma,
Cr/U, Na, K, AST, ALT, CPK, LDH, D-dímero, ferritina

Coletar amostras respiratórias,
com precaução para aerossóis
Febre (temperatura axilar >
37,5°C, falta de ar, tosse)

Paciente se encaixa
na definição atual de
caso de COVID-19?

Fazer avaliação clínica conforme
protocolos locais, incluindo outras
infecções respiratórias.
Oferecer material educativo
para assistência domiciliar após
alta do paciente

não

Isolar

sim

Implementar
precauções padrão
+ contato +
gotículas

Sinalizar o paciente como casos suspeito de COVID-19
Manter o paciente com precauções padrão + de contato + para gotículas.
Se tiver algum procedimento gerador de aerossóis (PGA), implementar
precauções padrão + de contato + para aerossóis

Considerar UTI se apresentar disfunção de órgãos ou
hipoxemia persistente, apesar do suporte com oxigênio.

Encaminhar

sim

Paciente
apresenta algum
dos seguintes
parâmetros:
SpO2≤93%
FR > 24 rpm,
dispneia ou
alterações na
ausculta
pulmonar?

não

Considerar admissão na enfermaria
Monitorar sinais e sintomas Coleta para
exames laboratoriais
Considerar oxigenioterapia de suporte
Reavaliar conforme protocolos

Imagem do pulmão
(TC, raio X ou
ultrassom de tórax)

Apresenta imagem
pulmonar anormal,
deterioração clínica,
ou falência de
órgãos?

não

Flag the patient as COVID-19 suspected case
Maintain patient under standard + contact + droplet precautions.
If there is any aerosol generator procedure (AGP), implement standard
+ contact + airborne precautions

Algum dos parâmetros: PAS 100 mmHg, alteração
de consciência, tempo de preenchimento capilar
prolongado, lactato <2 mmol/L

sim

Admitir na UTI Monitorar sinais e sintomas
Iniciar protocolo para tratamento de síndrome
respiratória aguda grave (SRAG)
Tratar e mitigar potenciais complicações
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