
CORONAVÍRUS
guia para profissionais de saúde 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO



A pandemia de Covid-19 coloca o mundo inteiro em alerta.
As dúvidas ainda são muitas, mas também é possível
identificar intervenções efetivas de saúde pública para o
enfrentamento.
 
Diante do desafio coletivo de combater uma doença com
capacidade tão rápida de transmissão, o papel de liderança
dos profissionais da saúde é central. 
 
Na corrida para evitar um colapso do sistema de saúde,
considerando o número crescente de casos, a informação e
a busca por evidências são aliadas poderosas. 
 
Neste e-book, você encontra as diretrizes oficiais de órgãos
nacionais e internacionais para prevenção, manejo e
tratamento de casos de coronavírus. 
 
 
 

Combate à
pandemia
é desafio
coletivo
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Reforçar hábitos de higiene

Manter distância social

Evitar tocar boca, olhos e nariz 

Evitar aglomerações
Os eventos sociais devem ser evitados,
especialmente por idosos e doentes crônicos. O
trabalho remoto é uma boa alternativa para
minimizar a circulação do coronavírus. 

A medida é importante para evitar que o vírus
que circula entre em contato com o corpo,
gerando a contaminação.

As mãos devem ser lavadas regularmente com
água e sabão ou álcool em gel. É importante
orientar também sobre o passo a passo correto.

O ideal é manter pelo menos 1 metro de distância
em relação a outras pessoas, para evitar o contato
com gotículas que possam conter o vírus. 

Prevenção em
primeiro lugar

Sempre que tiver a oportunidade,
alerte seus pacientes, amigos 

e familiares sobre a importância
de adotar medidas para conter a

disseminação do vírus.  Elas
podem parecer repetitivas, mas

são importantes e eficazes. 

Fonte: OMS
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public


Cuidados para
os profissionais
Não basta cuidar da saúde dos pacientes: os
profissionais que atuam na linha de frente também
precisam se preocupar com a própria proteção. Nas
próximas páginas, veja alguns cuidados básicos que
devem fazer parte do seu dia a dia.
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Lavar as mãos antes do contato com caso suspeito de infecção,
antes de realizar procedimentos, após risco de exposição a
fluidos biológicos, depois de contato com caso suspeito e depois
do contato com áreas próximas ao suspeito.

Limitar os procedimentos indutores de aerossóis, como a
intubação ou a ventilação com pressão positiva. Quando forem
necessários, adotar máscara de proteção respiratória do tipo N95,
N99, N100, PFF2 ou PFF3.

 

 

 

Fonte: TelessaúdeRS/UFRGS
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf


Fonte: TelessaúdeRS/UFRGS

Usar, preferencialmente, máscara N95/PFF2 sempre que estiver a
menos de 1 metro de um paciente suspeito ou confirmado e
também quando você apresentar sintomas respiratórios; a máscara
cirúrgica é opção apenas em locais de baixo risco para infecção.

Utilizar luvas de procedimento, avental e protetor ocular ou protetor
de face quando existir risco de contato com sangue, fluidos
corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos
ou equipamentos contaminados.
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf


O período de incubação do vírus varia de 1 a 14 dias, segundo
informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e dos Centros
de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. Já o
período médio de incubação foi estimado em 5 dias. 
 
A transmissão é possível durante todo o período de incubação, que
corresponde ao intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro
suscetível a um agente biológico e o início dos sinais e sintomas
clínicos da doença nele.
 
Relatórios preliminares sugerem que o número reprodutivo (R₀),
que representa a quantidade de pessoas infectadas por um mesmo
paciente, é de aproximadamente 2,2. No entanto, como a situação
ainda está evoluindo em diferentes países, o R₀ pode variar.

Fisiopatologia

Fonte: The BMJ 
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https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/3000168/pdf/3000168/COVID-19.pdf


Como definir um
caso de Covid-19?

No Brasil, a triagem começou com 6 classificações. A
partir da confirmação de casos de transmissão

comunitária, no entanto, o Ministério da Saúde criou
um protocolo adicional para a atenção básica, e o

manejo deve seguir estas novas orientações.
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Situação 1 (viajante): quem retornou de viagem internacional (não importa o
país) nos últimos 14 dias, com apresentação de febre (≥ 37,8°C) e pelo menos
um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para
deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, cianose, batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia).
 
Situação 2 (contato próximo): quem teve contato próximo com caso suspeito
ou confirmado para Covid-19 nos últimos 14 dias e possui febre ou pelo
menos um sinal ou sintoma respiratório (conforme já listado).
 
 

Casos suspeitos1.

Fonte:  Ministério da Saúde

8Protocolo original

https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


Situação 3 (contato domiciliar): quem, nos últimos 14 dias, residiu ou
trabalhou no domicílio de um caso suspeito ou confirmado para Covid-19,
apresentando febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório
(conforme já listado) ou outros sinais e sintomas inespecíficos (fadiga,
mialgia/artralgia, dor de cabeça, calafrios, gânglios linfáticos aumentados,
diarreia, náusea, vômito, desidratação e inapetência).

2. Casos prováveis

Fonte:  Ministério da Saúde
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


Laboratorial: caso provável ou suspeito que possua resultado positivo em RT-
PCR (em inglês, real time polymerase chain reaction), pelo protocolo Charité.
 
Clínico-epidemiológico: caso provável ou suspeito que possua histórico de
contato próximo ou domiciliar com caso laboratorialmente confirmado para
Covid-19, apresentando, nos últimos 14 dias após o contato, febre ou pelo
menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, mas ainda sem possibilidade
de investigação laboratorial específica.

3. Casos confirmados

Fonte:  Ministério da Saúde
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


4. Casos descartados
Aqueles que podem ser enquadrados como suspeitos, mas que
apresentam resultado laboratorial negativo para SARS-CoV2 ou
mostram confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

Aqueles que apresentam duplicidade ou não se enquadram
em uma das definições acima.

5. Casos excluídos

Fonte:  Ministério da Saúde
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


6. Casos curados
Casos em isolamento domiciliar: pacientes com casos confirmados que
estiveram em isolamento domiciliar durante 14 dias, a contar da data de
início dos sintomas, e que estão assintomáticos.
 
Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.
 

A liberação do paciente é definida de acordo com o plano de contingência
local, levando em conta a capacidade operacional. Ela pode ocorrer a partir
de visita domiciliar ou de avaliação por telefone/telemedicina.

Fonte:  Ministério da Saúde
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/


O novo protocolo, destinado à atenção primária, deve ser seguido por todos
os postos de saúde que estiverem em locais com transmissão comunitária:
 

Fonte:  Ministério da Saúde

13Protocolo transmissão
comunitária

Pessoas com febre + tosse ou dor de garganta ou dificuldade
respiratória receberão máscaras. Elas serão encaminhadas a uma
sala para isolamento respiratório por recepcionistas ou agentes
comunitários de saúde. 

http://www.saude.pr.gov.br/arquivos/File/PROFISSIONAIS_ATENCAO_SAUDE.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt


Pessoas acima de 60 anos.
Pacientes com doenças crônicas.
Imunossuprimidos.
Gestantes.
Puérperas até 45 dias após o parto.

 
 
 Prioridade de atendimento para públicos vulneráveis: 

O paciente deve ser rapidamente entrevistado a partir da aplicação da
metodologia de triagem Fast Track. 
 
Neste momento, o paciente deve ser classificado como tendo ou não
síndrome gripal (SG), que passa a ser tratada como coronavírus. 
 
A organização do esquema de atendimento a partir da identificação da SG se
divide entre casos leves e casos graves.
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Fonte:  Ministério da Saúde

https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/30
https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=3PRKP3CAJ3
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt


CASOS LEVES

CASOS GRAVES

 
São atendidos nos postos de saúde aqueles como sintomas leves de gripe,
sem dificuldade respiratória e sem doenças prévias descompensadas (como
diabetes e hipertensão).  Devem ser medicados ainda na unidade. 
 
A orientação é de isolamento domiciliar por 14 dias (inclusive para os
familiares, mesmo que assintomáticos) e monitoramento presencial ou por
telefone a cada 48 horas. Caso os familiares também desenvolvam os
sintomas, devem procurar atendimento já com máscaras. 
 

 
São encaminhados para hospitais: pessoas com dificuldade respiratória,
doenças cardíacas, doenças respiratórias crônicas, doenças renais,
imunossuprimidos ou com doenças cromossômicas. Antes do
encaminhamento, no entanto, o paciente deve ser estabilizado.  
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Fonte:  Ministério da Saúde

https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=530nK1vKsIc&feature=emb_err_watch_on_yt


Quando o profissional da saúde estiver diante de um caso suspeito ou
provável, deve realizar a abordagem sindrômica dos sintomas, unificando
condutas relativas à clínica da SG e também da Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG). A avaliação da intensidade e da gravidade do caso
vai ser o primeiro passo para a definição da conduta.

Como realizar
o manejo?

Fonte: TelessaúdeRS/UFRGS
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf


Definição da SR
Febre de início súbito (≥37,8°C, ainda que referida), acompanhada de
tosse ou de dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas:
cefaleia, mialgia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.
 
Para crianças menores de 2 anos, o quadro é caracterizado por febre de
início súbito e sintomas respiratórios (tosse, coriza e obstrução nasal), na
ausência de outro diagnóstico específico.

Fonte: TelessaúdeRS/UFRGS
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf


Definição da SRAG
Caracterizada pela SR que apresente dispneia ou sinais de gravidade,
como SpO2 < 95% em ar ambiente; sinais de desconforto respiratório
(retração sub/intercostal, ronco) ou aumento da frequência respiratória
(taquipneia > 30 mpm); piora nas condições clínicas da doença de base;
hipotensão (pressão sistólica < 90 mmHg e/ou pressão diastólica < 60
mmHg); indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência
respiratória aguda, durante período sazonal. 
 
Em crianças, além dos itens anteriores, é preciso observar presença de
taquipneia (frequência respiratória ≥ 60 mpm se < 2 meses; ≥ 50 mpm se
2 a 11 meses; ≥ 40 mpm se 1 a 5 anos); cianose; sibilância ou estridor em
repouso;  esforço respiratório; incapacidade ou recusa de ingerir líquidos
ou mamar (lactentes); letargia, perda de consciência ou convulsões.

Fonte: TelessaúdeRS/UFRGS
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdf


O BMJ Best Practice aponta que não existem evidências suficientes para oseltamivir
e outros anti-virais, mas recomenda Tamiflu® até que a influenza seja excluída
do diagnóstico diferencial, conforme avaliação médica.
 
A recomendação do Ministério da Saúde é de sempre levar em consideração os
demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico, além disso,
"em caso de suspeita para influenza, não retardar o início do tratamento com
fosfato de oseltamivir nos pacientes com risco aumentado de complicações,
conforme protocolo de tratamento de influenza".
 
 
 
 
 

EXISTEM EVIDÊNCIAS
SOBRE OS BENEFÍCIOS DE
USAR O OSELTAMIVIR?
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https://bestpractice.bmj.com/topics/pt-br/3000168/pdf/3000168/COVID-19.pdf
http://www.saude.ms.gov.br/covid-19/


DEVO USAR IBUPROFENO
NO TRATAMENTO?

Estudo publicado no The Lancet sugere que pacientes com quadros de hipertensão e
diabetes que eram tratados com ibuprofeno tinham riscos mais altos de desenvolver
quadros graves de coronavírus. 
 
Especialistas alertam que se trata de um estudo preliminar. 
 
A OMS havia desaconselhado o uso de ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não
esteroidais (AINEs) para pessoas com sintomas do novo coronavírus, mas voltou atrás por
considerar que ainda não existem evidências suficientes. 
 

Fonte: The Lancet
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https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/material_profissionais_corona_virus_20200303.pdfhttps:/www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30116-8/fulltext


 
 

O Ministério da Saúde disponibiliza um mapa que reúne
todos os centros de referência do Brasil para o tratamento

de casos de coronavírus. Clique aqui para acessar.  
 
 

CENTROS DE REFERÊNCIA
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https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46257-mapa-hospitais-referencia-novo-coronavirus
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Fonte: CDC
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https://ourworldindata.org/coronavirus


Aplicativo 

do Ministério 

da Saúde 
 
 

O Ministério da Saúde lançou um aplicativo  
que traz dicas de prevenção, descrição de

sintomas, formas de transmissão e um
mapa de unidades de saúde. Ele está

disponível na Play Store e a Apple Store.  
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https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR
https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382


Links úteis
OMS: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/technical-guidance

CDC: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): 
 https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Governo do Canadá: https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-
professionals/interim-guidance-acute-healthcare-settings.html

Governo do Reino Unido:
https://www.gov.uk/government/collections/wuhan-novel-
coronavirus
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/health-professionals/interim-guidance-acute-healthcare-settings.html
https://www.gov.uk/government/collections/wuhan-novel-coronavirus


Acompanhe as principais atualizações sobre a
pandemia de coronavírus em nossos canais. 
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