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GERENCIAMENTO CLÍNICO DO COVID-19

Resumido e adaptado de: “Clinical management of COVID-19 interim guidance
27 May 2020” - World Health Organization

Estas diretrizes foram significativamente expandidas afim de atender às necessidades do
clínico que está atendendo e cuidando de pacientes com COVID-19 para assegurar cuidado
de qualidade. Embora não tenha a intenção de esgotar o assunto, mencionamos:

Mudanças importantes
•

Para pacientes sintomáticos: interromper precauções baseadas na transmissão
(incluindo isolamento) e liberação de rotinas de cuidados de COVID-19 dez dias após
início dos sintomas e mais 3 dias, no mínimo, afebril e sem sintomas respiratórios.

•

Tratamento de co-infecções agudas:
1. Para casos leves suspeitos ou confirmados de COVID-19: contra o uso de
antibiótico profilático ou terapêutico.
2. Para casos moderados suspeitos ou confirmados, antibióticos não devem ser
prescritos a menos que haja suspeita clínica de infecção bacteriana.

•

Prevenção de complicações: em pacientes adultos ou adolescentes hospitalizados
com COVID-19 usar profilaxia farmacológica: heparina de baixo peso molecular
em conformidade com padrões locais ou internacionais, exceto se houver contra
indicação. Paciente com contra indicação: profilaxia com compressão pneumática
intermitente.

Recomendações prévias que permanecem
•

Antivirais, imunomoduladores e outros tratamentos auxiliares: recomendado que as
drogas existentes NÃO sejam administradas como tratamento ou profilaxia fora do
contexto de estudos clínicos experimentais.

•

Corticosteroides e COVID-19: recomendação contra o uso rotineiro de corticoides
sistêmicos no tratamento da pneumonia viral.

A presente diretriz foi desenvolvida por um painel de provedores multidisciplinar com
experiência em gerenciamento clínico de pacientes com COVID-19 e outras infecções virais,
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incluindo SARS, MERS, sepse e síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), e deve
servir como fundamento para cuidado clínico otimizado para assegurar a melhor chance de
sobrevivência possível. Também enfatiza a importância do uso de terapêuticas investigativas
como parte de estudos controlados randomizados.

1. Origem e conceitos
COVID – 19 ou doença Coronavirus 2019 é causada pelo vírus SARS-CoV-2.
Caso sintomático se refere a pessoa com sintomas e sinais sugestivos de COVID-10.
Transmissão sintomática se refere a transmissão do vírus SARS-CoV-2 de pessoas com
sintomas. Ocorre por contato com pessoas sintomáticas por meio das gotículas respiratórias
e contato direto com pessoas infectadas, ou por contato com objetos ou superfícies
contaminadas.
Transmissão assintomática se refere a transmissão do vírus SARS-CoV-2 de pessoas
sem sintomas. Ocorre por contato com pessoas assintomáticas: por meio das gotículas
respiratórias e contato direto com pessoas infectadas assintomáticas, ou por contato com
objetos ou superfícies contaminadas.
A detecção do vírus é maior no trato respiratório alto nos primeiros dias após início dos
sintomas.
O período de incubação pode ser de até 14 dias com uma média de 5 a 6 dias, período
durante o qual os pacientes podem ser contagiantes até 3 dias antes do aparecimento de
sintomas, e em que a transmissão ocorre da mesma forma pelo contato direto com a pessoa
ou por meio de gotículas no ar ou em superfícies.
Portadores: infectados assintomáticos e sintomáticos: 40% desenvolvem um quadro leve,
40% moderado, 15% severo que necessitam suporte de oxigênio e 5% crítico (insuficiência
respiratória, sepse, choque, tromboembolismo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal e
falência de múltiplos órgãos).
Fatores de risco para doença grave e morte: idade, diabetes, hipertensão, cardiopatia,
pneumopatia crônica e câncer. Análise multifatorial aponta idade avançada, índice de falência
orgânica com elevação progressiva e Dímero D acima de 1micrograma por litro na admissão
como fatores associados a maior mortalidade.
A detecção mais tardia do vírus em sobreviventes até 37 dias com média de 20 dias.
Sintomas neurológicos: delírio, encefalopatia, agitação, síncope, meningo-encefalite,
alterações de olfato e sabor, ansiedade, depressão e alterações do sono ocorrem mesmo
sem sintomas respiratórios.
Crianças e adolescentes têm uma incidência menor de COVID-19 e com doença mais leve.
Mas alguns casos evoluíram com apresentação aguda hiper inflamatória, choque e falência
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múltipla de órgãos.
Não se detectou diferenças entre gestantes e não gestantes em idade reprodutiva.

2. COVID-19 rotina de encaminhamento
•

Recomendado: que os encaminhamentos de pacientes com suspeita de COVID-19
sejam definidos localmente, seguindo as recomendações das secretarias municipal
e estadual de saúde.

•

A triagem e definição de caso suspeito é feita com base na apresentação clínica:
-

caso suspeito: pessoa em investigação, com quadro clínico sugestivo;

-

caso provável: caso suspeito em que o teste para SARS-Cov-2 foi inconclusivo
ou indisponível;

-

caso confirmado: com confirmação laboratorial de COVID-19.

Comentários:
a. Toda pessoa com caso suspeito, provável ou confirmado deve ser isolada.
b. Levar em consideração doenças crônicas e outras infecções no encaminhamento.
c. Havendo disponibilidade de teste, todo caso suspeito deve ser testado para
confirmação.
•

Interromper cuidados e precauções (incluindo isolamento) e liberar da rotina de
encaminhamento:
-

paciente sintomático: após 10 dias do início dos sintomas e pelo menos 3 dias
afebril e sem sintomas.

-

paciente assintomático: 10 dias após teste positivo.

Comentários:
a. Estima-se que pacientes com quadros leves portem o vírus até 9 dias e os
hospitalizados até 20 dias. Há relatos de pacientes que testaram positivo (PCR)
por várias semanas e pacientes negativados que testaram positivo semanas
após estarem assintomáticos.
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b. Pacientes devem ser seguidos após a alta uma vez que nosso conhecimento
ainda necessita de consolidação.
c. Alta de COVID-19 não segue os mesmos critérios de alta clínica. Há pacientes
que após a alta necessitam de cuidados como reabilitação, revisão da medicação
de uso contínuo, suporte psicológico e outros.

3. Rastreamento e triagem: reconhecimento precoce de pacientes com COVID-19
O objetivo primário é reduzir e parar a transmissão, encontrar, isolar e testar todo caso suspeito,
e prover cuidado apropriado para os pacientes. O local para esses cuidados depende do
cenário epidemiológico podendo ser feito em casa, pela UBS, ou por outra unidade de saúde
conforme encaminhamento estabelecido.
•

A triagem deve ser feita no primeiro local de contato da pessoa com o sistema.

Comentários:
a. Rastreamento pode ser feito por: unidade de emergência, UBS, agente
comunitário ou telemedicina. Respeitar distanciamento mínimo de 1 metro.
Usar questionário da SMS para definição de casos e estabelecer protocolo em
todos os locais de acesso. Lembrar que idosos e imunossuprimidos podem
apresentar sintomas atípicos como cansaço, desatenção, apatia, diarreia, perda
de apetite, delírio e ausência de febre.
b. Pessoa com sintomas que a definem como caso suspeito deve imediatamente
receber e usar uma máscara, e dirigida a atendimento individual isolado ou em
sala de pessoas com suspeita clinica similar com distanciamento adequado ao
risco epidemiológico. Não manter casos suspeitos junto de confirmados.
c. Coexistência de outras infecções é possível. Em áreas onde existem outras
endemias as pessoas devem ser testadas para SARS-CoV-2, mesmo sem
sintomas respiratórios.
d. Grandes surtos dentro de instalações de cuidados de longo prazo tem sido
observado. Havendo caso suspeito ou confirmado fazer isolamento imediato
e testes em casos suspeitos. Tomar medidas de proteção aos contatantes,
residentes e trabalhadores da saúde.
•

Os agentes comunitários e demais trabalhadores da saúde devem continuar o
reconhecimento e cuidado com os demais problemas de saúde, conforme protocolos
existentes, enquanto rastreiam casos suspeitos de COVID-19.

•

Nas instalações de atendimento à saúde fazer a triagem, isolamento conforme
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achados clínicos, testar para confirmação, e avaliar a severidade. Instituir cuidados
iniciais e após a estabilização do paciente providenciar o encaminhamento conforme
protocolos vigentes para: UTI, enfermaria, hospital de referência, UBS ou domicílio.
Comentários:
a. Paciente com doença leve ou moderada: podem não necessitar internação, mas
devem ser isolados mesmo quando apenas suspeito. Manter em observação
ou internação ou seguimento ambulatorial ou tratamento domiciliar deve ser
decidido caso a caso conforme apresentação clínica, necessidade de suporte,
risco potencial de agravamento, condições domiciliares (incluindo a presença
de pessoas vulneráveis ou com fatores de risco na moradia).
b. Alguns pacientes desenvolvem pneumonia grave e necessitam de oxigênio
terapia. Uma minoria evolui para doença crítica com complicações como
insuficiência respiratória ou choque séptico. Identificação precoce, início
imediato de suporte eficaz ao paciente com doença grave, e encaminhamento
seguro para uma unidade de cuidado adequada, melhora o resultado e reduz
a mortalidade.
c. Portadores de fator de risco para deterioração, agravamento, e complicações:
idade acima de 60 anos, doença cardiovascular, diabetes mellitus, hipertensão
arterial, doença pulmonar crônica, câncer, doença cerebrovascular. Pacientes
com um ou mais desses fatores de risco devem ser monitorados quanto a piora.
A decisão quanto ao local de monitoramento deve ser decidido caso a caso. Esta
decisão depende do quadro clínico, necessidade de suporte, fatores de risco,
condições domiciliares inclusive a presença de outras pessoas vulneráveis.
Isto se aplica também a gestantes ou puérperas com diabetes e hipertensão
gestacionais.
d. Criança com suspeita ou confirmação de COVID-19 deve ser isolada junto com
o responsável / cuidador, em área voltada às crianças, com cuidados médico,
de enfermagem, nutricional, saúde mental, e suporte psicossocial.

4. Implementação imediata de medidas de prevenção e controle de infecções
Parte crítica do gerenciamento clínico: deverá seguir protocolos locais vigentes

5. Diagnóstico laboratorial
Se possível seguir estratégia de teste laboratorial recomendada pela OMS
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•

Recomendação: testar todo caso suspeito: coleta de naso e orofaringe para teste por
reação de transcrição reversa de cadeia de polimerase (RT-PCR). Permanecendo a
suspeita clínica com teste negativo, colher amostra de lavado ou aspirado brônquico
ou escarro quando disponível. Teste para outros vírus e bactérias respiratórias deve
ser considerado quando houver indicação clínica. Pesquisa de anti corpos SARSCoV-2 NÂO é recomendado para diagnóstico de infecção vigente de COVID-19.

Comentários:
a. Usar equipamento de proteção individual (EPI) apropriado para a coleta
de amostras. Utilizar materiais de coleta certificados. Transporte conforme
recomendações do laboratório. Em paciente com suspeita e pneumonia ou
doença grave uma amostra negativa NÃO exclui o diagnóstico e outras amostras
devem ser colhidas. Amostras do trato respiratório baixo permanecem positivos
por mais tempo e com maior chance de positividade. Em pacientes entubados
colher amostra do trato respiratório baixo.
b. Pacientes internados com SARS-CoV-2 confirmado NÃO têm indicação de
coleta para receber alta. A frequência das coletas durante a internação depende
da evolução, dos recursos e do comportamento epidemiológico da doença na
região. Dependendo das endemias locais e do quadro clínico outros testes
podem ser necessários (dengue, febre tifoide, malária, tuberculose, etc.).
Comentários:
b.1. Infecções respiratórias múltiplas (virais, bacterianas e fúngicas foram
encontradas o que implica que um teste negativo e o achado de outro
patógeno não exclui a possibilidade de COVID-19 ou vice versa.
b.2. Em áreas endêmicas de malária e outras endemias os pacientes com
febre devem ser testados também para esses patógenos, com os devidos
cuidados para cada doença.
b.3. Pacientes COVID-19 com doença grave ou severa coletar hemoculturas
antes de iniciar antibioticoterapia.

6. Gerenciamento de quadros leves de COVID-19. Tratamento sintomático
Pacientes com doença leve podem ser vistos no atendimento de urgência, nas UBS, ou pelos
agentes comunitários em suas residências ou por telemedicina. Recomendamos que pacientes
com suspeita ou confirmação de COVID-19 leve sejam isolados para conter a transmissão.
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Comentários:
a. Em áreas com infecções endêmicas que causam febre (malária, dengue, etc.) o
paciente com febre deve ser testado e tratado para essas infecções endêmicas
conforme rotinas de protocolos específicos quaisquer que sejam os sintomas e
sinais respiratórios. Co-infecções com COVID-19 ocorrem.
b. A decisão de como monitorar um caso suspeito de COVID-19 leve deve ser
tomada caso a caso, quer seja em uma instalação hospitalar, comunitária,
UBS, urgência ou domiciliar, em conformidade com o protocolo local. Essa
decisão pode depender do quadro clínico, necessidade de suporte, risco de
doença grave, e das condições domiciliares, incluindo a presença de pessoas
vulneráveis na residência.
c. Gerenciamento domiciliar em auto isolamento deve ser feito para pacientes
com sintomas leves e com cuidados conforme protocolo para os contatantes.
d. Recomendação: Tratamento deve ser sintomático, alimentação apropriada
e hidratação abundante. OBS.: Não há evidência de efeitos adversos em
pacientes COVID-19 pelo uso de anti inflamatórios não hormonais (AINH).
e. Aconselhar pacientes com quadros leves quanto a sinais e sintomas de
complicações que necessitam de cuidado urgente.
f.

Pessoas com fatores de risco para doença grave devem ser monitoradas de
perto para detectar precocemente deterioração. Ao apresentarem sintomas de
piora (dificuldade para respirar, dor torácica, desidratação, alteração neurológica,
etc.) devem procurar cuidado urgente.

g. Pais e responsáveis por crianças com quadros leves devem monitorar sinais
e sintomas. Havendo piora com respiração difícil ou mais rápida, respiração
ofegante ou superficial, dificuldade para amamentação, cianose labial, ou de
extremidades, dificuldade para ingerir líquidos, dor torácica, confusão mental,
sonolência, etc. procurar reavaliação urgente.
h. Considerar o uso de outros meios de monitoração: domiciliar, telefônico,
telemedicina, agentes comunitários adequados a cada caso.
i.

NÃO é recomendada antibiótico profilaxia aos pacientes com quadros leves.

j.

Uso de antibióticos sem indicação ou de forma generalizada deve ser
desencorajado pois conduzem a resistência bacteriana indesejada podendo
levar a agravamento de pacientes internados e aumento de mortalidade.
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7. Gerenciamento de COVID-19 moderada: tratamento de pneumonia
Pacientes com doença moderada podem estar na unidade de urgência, UBS, ou ser
encontrados no domicílio com visitas da equipe assistencial ou telemedicina. Recomendado
isolamento de toda pessoa com suspeita ou confirmação de COVID-19. Paciente com doença
moderada pode não necessitar de intervenções de emergência ou hospitalização, mas o
isolamento é necessário para todos os casos suspeitos ou confirmados.
-

o local de isolamento dependerá do recurso disponível e adequado a cada caso
podendo ser feito em uma unidade de atenção à saúde hospitalar, UBS, AMA,
UPA ou domicílio;

-

a escolha do local deve ser feita caso a caso e dependerá do quadro clínico,
necessidade de suporte, riscos potenciais para doença grave, e condições
domiciliares incluindo a presença de pessoas vulneráveis na moradia.

-

pacientes com risco de deterioração: é preferível o isolamento hospitalar.

Comentários:
a. Em áreas com infecções endêmicas que causam febre (malária, dengue, etc.) o
paciente com febre deve ser testado e tratado para essas infecções endêmicas
conforme rotinas de protocolos específicos quaisquer que sejam os sintomas e
sinais respiratórios. Coinfecções com COVID-19 ocorrem.
b. Não prescrever antibióticos para pacientes com suspeita ou confirmação de
COVID-19, a menos que haja suspeita clínica de infecção bacteriana.
c. Poucos pacientes com COVID-19 sofrem infecção bacteriana secundária
com apenas 8% de casos confirmados de infecção bacteriana ou fúngica em
pacientes hospitalizados.
d. Considerar tratamento empírico para suspeita de pneumonia bacteriana ou
fúngica em paciente acima de 60 anos com fatores de risco e crianças abaixo de
5 anos que são hospitalizados. Recomendado uso de amoxacilina e derivados
ou combinados ao invés de antibióticos de amplo espectro.
e. Recomendado monitoramento próximo de paciente com COVID-19 moderado
para detecção de sinais e sintomas progressivos. Providenciar a escalada de
nível de cuidado em caso de necessidade.
f.

Pacientes em tratamento domiciliar: orientar pacientes e cuidadores quanto
a sinais e sintomas de complicações (dificuldade para respirar, dor torácica,
e outros sinais e sintomas). Caso desenvolvam quaisquer desses sintomas
devem procurar cuidado urgente para encaminhamento conforme protocolos
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locais. NÃO há nesse momento evidência para o uso de oxímetro de pulso em
domicílio. Utilizar plataformas de uso domiciliar como telefone, telemedicina,
agentes comunitários para ajudar no monitoramento.
g. Pacientes hospitalizados: monitorar regularmente inclusive com oximetria de
pulso e, onde for possível, medidas padronizadas de agravamento (NEW 2 ou
PEW) para reconhecimento precoce de deterioração do quadro clínico.

8. Gerenciamento de COVID-19 grave: tratamento de pneumonia grave
Todas as áreas para cuidado de paciente grave devem estar equipadas com oxímetro de
pulso, sistemas para administração de oxigênio com interfaces de aplicação de uso único
descartáveis (cateter nasal, máscaras, cânulas, etc.). Isso inclui todas as áreas da unidade de
saúde, como pronto socorro, enfermarias, unidades de cuidados intensivos, centros cirúrgicos,
ambulatórios, atendimento domiciliar (home care), bem como unidades de atendimento pré
hospitalar móveis ou instalações comunitárias que possam receber pacientes com COVID-19
grave.
•

Recomendado: administração de oxigênio terapia imediata para qualquer paciente
com sinais de emergência e qualquer paciente sem sinais de emergência com
satO2<90% (saturação de oxigênio abaixo de 90%) em ar ambiente.

Comentários:
a. Sinais de emergência em adultos (apneia ou dispneia severa, cianose central,
choque, coma ou convulsões) administrar O2 ou manobras de ventilação com
O2 para manter satO2 > 94% durante a ressuscitação e a estabilização. Uma
vez estável o alvo é manter satO2 > 90% em paciente não gestante e >92%
em gestante. Administrar O2 com fluxo apropriado ao tipo de interface: cateter
nasal = 5L/min, máscara venturi = 6 a 10 L/min, máscaras faciais com balão de
reserva =10 a 15L/min.
b. Sinais de emergência em crianças (apneia, dispneia grave, cianose central,
choque, coma ou convulsões): manobras de ventilação e oxigenação para
manter satO2>94% durante a ressuscitação e estabilização. Manter satO2 > 90%
após a estabilização. Preferível uso de cânulas nasais em crianças menores
por serem melhor tolerados.
c. Adultos podem melhorar a respiração, oxigenação e consumo de energia em
posição sentada.
d. Adultos com produção e retenção de secreção ou tosse fraca necessitam de
assistência na limpeza de vias aéreas. Técnicas como drenagem de decúbito,
técnicas de melhora da ventilação espontânea podem ajudar a melhorar.
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Inspiração sob pressão positiva, e aparelhos de insuflação-exsuflação mecânica
devem ser evitados quando possível. Decidir caso a caso e seguir protocolos
apropriados.
•

Monitoração de sinais de deterioração clínica como falência respiratória progressiva,
e choque, e suporte imediato com intervenção de cuidados de suporte.

Comentários:
a. Pacientes hospitalizados requerem monitoração regular de sinais vitais,
incluindo oximetria e, quando possível, o uso de índices de alerta (NEWS2 ou
PEWS) para facilitar o reconhecimento precoce e a escalada de tratamento
para o paciente que deteriora.
b. Exames laboratoriais, eletrocardiograma e radiografia de tórax devem ser feitos
na admissão ou quando indicado no monitoramento evolutivo para complicações
como síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), lesão hepática aguda,
lesão renal aguda, lesão cardíaca aguda, coagulação intravascular disseminada
ou choque. Instituição de medidas terapêuticas seguras de suporte no momento
correto é fundamental para o tratamento de pacientes que desenvolvem
manifestações graves de COVID-19.
c. Monitorar os pacientes para sinais ou sintomas de trombose arterial ou venosa
como derrame, trombose venosa, tromboembolismo pulmonar ou síndrome
coronariana aguda e instituir o mais breve os protocolos hospitalares para
diagnóstico (laboratorial e de imagem) e tratamento.
d. Após a ressuscitação e estabilização da gestante, o bem estar do feto deve
ser monitorado por meio de oximetria da gestante e frequência de batimento
cardíaco fetal (cardiotocografia).
•

Hidratação intravenosa criteriosa e cuidadosa monitorando a perfusão e a resposta
aos fluídos.

Comentários:
Hidratação agressiva pode piorar a oxigenação e levar a necessidade de ventilação
mecânica. O que ocorre em adultos e crianças.
9. Gerenciamento de pacientes de COVID-19 críticos: SARA
•

Mortalidade de pacientes hospitalizados em estado crítico tem variado ao longo
da pandemia. Estas recomendações estão alinhadas com o padrão atual de
gerenciamento de SARA de diversas causas.
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•

Estas recomendações se aplicam a pacientes adultos e pediátricos com SARA leve
selecionados, tratados com sistemas não invasivos (VNI: CPAP ou BIPAP) ou de
alto fluxo de oxigênio nasal (ONAF).

Comentários:
a. Pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica e instabilidade
hemodinâmica, falência de múltiplos órgãos ou alteração de estado mental não
devem ser tratados com VNI ou ONAF, sendo melhor tratados com ventilação
invasiva.
b. Pacientes recebendo VNI ou ONAF devem ser monitorados em local com pessoal
experiente em ONAF e VNI, e capacitados a realizar intubação endotraqueal
(IOT) se o paciente apresentar piora ou não obtiver melhora após 1 hora.
c. Devido ao alto consumo de oxigênio dos circuitos de ONAF, o seu uso deve
estar restrito a instalações que garantam o alto fluxo exigido por tais sistemas.
d. Devido ao alto potencial de aerosolização dos sistemas não invasivos, só
devem ser usados em centros em que estejam asseguradas as condições de
segurança para seu uso com equipamentos de proteção individual e sistemas
de ventilação do ambiente assegurando o menor potencial de contaminação.
e. Mesmo tendo sido observada redução de indicação de IOT, não existem
protocolos baseados em evidência para ONAF.
f.

Protocolos para VNI não contêm recomendação para insuficiência respiratória
hipoxêmica por doença viral (embora havendo recomendação para edema
cardiogênico, pós-operatório ou para imuno deprimidos) nem para pandemia
viral. O seu uso apresenta riscos de atraso da IOT, volumes correntes elevados,
barotrauma. Dados limitados sugerem taxa elevada de falha em outras viroses
com a VNI.

g. Na indisponibilidade de ventilação mecânica o CPAP nasal pode ser uma
alternativa temporária para recém nascidos e crianças com hipoxemia severa.
•

Recomendações para pacientes adultos e pediátricos com SARA que necessitam
IOT e ventilação mecânica invasiva. Recomendado: pronto reconhecimento de
insuficiência respiratória hipoxêmica aguda progressiva em paciente com desconforto
respiratório que não responde a oxigênio terapia não invasiva e preparo adequado
para prover suporte ventilatório avançado. Insuficiencia respiratória hipoxemica na
SARA resulta de “shunt” ou relação ventilação – perfusão incompatível, e requer
ventilação mecânica.
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•

Recomendado: execução de IOT por pessoal treinado e experiente, usando
equipamento individual e precauções para transmissão aérea. Paciente com SARA
sofre dessaturação rápida durante a IOT. Pré oxigenação e procedimento rápido
são fundamentais.

•

Recomendações para ventilação mecânica de pacientes adultos e pediátricos
com SARA. Usar baixo volume corrente (4-8 mL/k), baixa pressão inspiratória
(platô<30cm H2O).

Comentários:
a. Adultos: baixo volume corrente e baixa pressão inspiratória tem forte
recomendação para pacientes com SARA e também para insuficiência
respiratória por sepse com ou sem SARA. Pode ser necessária sedação
profunda para controlar o “drive” e manter o volume corrente desejado.
b. Crianças: um platô de até 28cmH2O, tolerar pH entre 7,15 e 7,3, com volumes
correntes ajustados para a gravidade da doença: 3-6mL/kg para baixa
complacência e entre 5 e 8 mL/kg com complacência melhor.
•

Pacientes adultos com SARA severa: ventilação em decúbito ventral por 12 a 16
horas por dia é recomendado se não houver contra indicação e for bem tolerado.

Comentários:
a. Pode ser considerado para pacientes pediátricos com SARA desde que haja
pessoal treinado e suficiente para execução com segurança.
b. Há pouca evidência de que o decúbito ventral em gestantes com SARA seja
benéfico. Pode ser usado decúbito lateral.
•

Faça hidratação intravenosa com cuidado para pacientes com SARA sem
hipoperfusão tecidual e pouca resposta a reposição de fluidos: o principal benefício
de não causar sobrecarga de fluidos com a hidratação parenteral é reduzir o tempo
de ventilação mecânica.

•

Uso de PEEP para SARA moderada ou severa deve ser feito considerando os riscos
e benefícios e pode ser indicado de forma individualizada, monitorando os efeitos
e dosando a pressão.

Comentários:
a. Dosagem do PEEP requer considerar benefícios e riscos. Em crianças mais
jovens não ultrapassar 15 cmH2O.
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b. O uso de manobras de recrutamento com aplicação temporária de alta pressão
e PEEP mais alto não apontaram benefícios mas algum aumento de risco.
Tentativas nesse sentido devem ser feitas com extrema cautela e monitoração
contínua se houver melhora.
•

Bloqueio neuro muscular contínuo em pacientes com SARA moderada a severa
não deve ser rotineiramente usada. É preferível manter sedação superficial.
Em situações específicas como dissincronia ventilatória mesmo com sedação,
hipercapnia ou hipoxemia persistente pode ser indicado o bloqueio neuro muscular
temporário.

•

EVITAR desconectar o paciente do ventilador. Pois causa perda da PEEP, aumenta
atelectasias e risco de infecção.

Comentários:
a. Usar cânula intermediária valvulada para aspiração, e clampear a cânula
endotraqueal quando for necessário desconectar (para mudança de ventilador).
b. Evitar insuflação manual, é preferível usar hiper insuflação do ventilador se for
necessário.
•

Pacientes com secreção excessiva ou de difícil remoção: considerar aplicação
de técnicas de limpeza desde que inquestionavelmente indicado e executado por
equipe altamente capacitada.

•

ECMO: não há evidência para uso de ECMO em SARA por COVID-19. Em situações
específicas, em centros com experiência na instalação o uso pode ser considerado,
apesar das baixas evidências, pois há alguns dados de melhora em casos de MERS.

10. Gerenciamento de COVID-19 crítica: choque séptico
•

Reconhecer choque séptico em adultos com suspeita ou confirmação de infecção e
necessidade de vasopressores para manter pressão arterial média (PAM) acima de
64 mmHg e lactato acima de 2mmol/L, na ausência de hipovolemia.

•

Reconhecer choque séptico em crianças com hipotensão ou duas ou mais dos
seguintes: 1. Alteração do estado mental; 2. Bradicardia ou taquicardia (lactentes:
FC<90 ou >160; crianças: FC <70 ou >150 bpm); 3. Pulso fino ou enchimento capilar
lento; 4. taquipneia; 5. Pele rajada ou fria ou petequial ou purpúrica; 6. Lactato
aumentado; 7. Oliguria; 8. Hipotermia ou hipertermia.
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Comentários:
a. Na falta de dosagem de lactato, usar pressão arterial e sinais clínicos para
definir choque.
b. Cuidados: reconhecimento precoce e instituir tratamento imediato com:
antibiótico, fluidos intravenosos, vasopressores para hipotensão.
c. Cateteres venoso central e arterial, conforme necessidade individual.
•

Recomendações:
-

adultos: 250 a 500 mL de cristaloides em 15 a 30 minutos.

-

crianças: 10 a 20 mL/kg de cristaloides em 30 a 60 min.

-

Reposição líquida pode levar a sobrecarga de volume causando ou piorando
a insuficiência respiratória. Se não houver resposta à expansão com fluidos ou
ocorrerem sinais de sobrecarga, reduzir a velocidade de infusão ou suspender.

Comentários:
a. Cristaloides: soro fisiológico ou solução de Ringer lactato.
b. Conforme resposta clínica definir se deve aplicar novas doses com base nas
metas esperadas e com base na resposta clínica e monitoração quanto a
sobrecarga. Metas de perfusão: PAM > 65mmHg, debito urinário apropriado
ao peso e idade, melhora da perfusão cutânea e periférica, enchimento capilar,
frequência cardíaca, nível de consciência e lactato.
c. Considerar a resposta e a experiência local para dar continuidade a reposição
de volume após a ressuscitação inicial.
d. Em gestantes: manter em decúbito lateral para avaliação mais adequada.
e. Os dados sugerem que uma estratégia mais agressiva de administração de
fluidos está associada a maior mortalidade.
•

NÃO usar soluções hipotônicas, gelatinosas, colóides ou proteicas para
ressuscitação. O uso de colóides está associado a aumento do risco de morte e lesão
renal quando comparado ao uso exclusivo de cristaloides. Soluções hipotônicas
são menos efetivas. E a associação de cristaloides com albumina não apontou
evidências suficientes para ser recomendado.
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•

Em adultos: administrar vasopressores durante e após a ressuscitação com fluídos
em choque persistente. A meta de pressão arterial é de PAM acima de 65 mmHg e
melhora dos sinais de perfusão.

•

Em crianças administrar vasopressores se houver sinais de sobrecarga líquida
ou persistência de sinais de choque: Alteração do estado mental; bradicardia ou
taquicardia (lactentes: FC<90 ou >160; crianças: FC <70 ou >150 bpm); pulso fino
ou enchimento capilar lento; taquipneia; pele rajada ou fria ou petequial ou purpúrica;
lactato aumentado; oliguria persistente após duas expansões; ou a pressão arterial
apropriada não for atingida.

Comentários:
a. Vasopressores (noradrenalina, adrenalina, vasopressina, e dopamina) são
administrados com maior segurança por um cateter venoso acesso central em
fluxo rigorosamente controlado. Pode alternativamente ser administrado por veia
periférica ou agulha intra óssea. Monitorar a pressão arterial frequentemente ou
continuamente, e manter a dose de vasoconstritor na dose mínima possível e
necessária para manter a perfusão e evitar efeitos colaterais.
b. Noradrenalina é considerada primeira linha para adultos; adrenalina ou
vasopressina podem ser acrescentados para atingir as metas de PAM. Reservar
dopamina para pacientes selecionados com baixo risco de taquiarritmia ou para
pacientes com bradicardia.
c. Crianças: adrenalina é a primeira linha de tratamento, e a noradrenalina
pode ser acrescentada se o choque persistir mesmo com dose ótima de
adrenalina. Na falta de um cateter venoso central vasopressores podem se
dados por veia periférica de grande calibre, monitorando atentamente sinais
de extravasamento. Se houver extravasamento interromper a infusão. Também
podem ser administrados com agulha intraóssea. Se houver sinais de má
perfusão ou disfunção cardíaca persistente, mesmo com meta de PAM atingida,
considerar uso de dopamina.

11. Prevenção de complicações em pacientes hospitalizados e críticos com
COVID-19
•

Tromboembolismo:
-

Coagulopatia é comum em pacientes com COVID-19 graves, com trombose
venosa e arterial. Usar profilaxia farmacológica com derivados de heparina de
baixo peso molecular quando não houver contra indicações. Havendo contra
indicações usar profilaxia mecânica.
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-

Monitorar pacientes com COVID-19 para sinais ou sintomas de trombose
venosa profunda, derrame, embolia pulmonar, ou síndrome coronariana
aguda. Em caso de suspeita abordar imediatamente com meios diagnósticos e
terapêuticos protocolares.

-

Efeitos medicamentosos adversos.

-

atenção especial deve ser dada aos medicamentos considerando a
farmacocinética e a farmacodinâmica que levem a efeitos colaterais significativos
bem como a interação medicamentosa, que podem afetar os sintomas de
COVID-19, (incluindo efeitos respiratórios, cardíacos, imunológicos, mentais e
neurológicos).

Comentários:
a. Risco de sedação, cardiotoxicidade (alargamento do QT), depressão respiratória,
que podem se dose dependente. Dar especial atenção ao uso de dose mínima
e pelo mais breve período possíveis.
b. Usar medicamentos com o menor risco possível de interação medicamentosa
com medicamento de uso crônico do paciente.
-

Outros. Estas intervenções são baseadas em protocolos existentes em geral
com recomendações baseadas em evidencia de alta qualidade. Recentes
publicações têm encorajado o uso de práticas consagradas e reconhecidas
durante a pandemia de COVIS-19.

12. Antivirais, imunomoduladores e outras terapias adjuntivas para COVID-19
•

Recomendado: NÃO UTILIZAR as seguintes drogas para a profilaxia OU tratamento
de COVID-19 (exceto em contexto de pesquisa):
-

cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina;

-

antivirais: lopinavir/ritonavir, remdesivir, umifovir, favipiravir;

-

imunomoduladores: tocilizumab, interferon beta 1A;

-

plasma terapia.

Comentários:
a. A literatura publicada sobre os agentes acima listados são na maioria
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observacionais, com poucos ensaios clínicos e assim não provêm evidencia
de qualidade a favor dessas drogas. Além disso efeitos colaterais graves e
importantes têm sido descritos.
-

cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina: cardiotoxicidade;

-

lopinavir/ritonavir: efeitos gastrointestinais;

-

remdesivir: elevação de enzimas hepáticas, complicações gastrointestinais,
hipotensão, lesão renal e eritema cutâneo;

-

umifenovir: náusea e diarreia;

-

favipiravir: alargamento de QT;

-

interferon: perexia, rabdomiólise;

-

tocilizumab: infecções, cefaleia, hipertensão, reações no local da injeção.

b. Esta recomendação vem sendo repetida e está de acordo com diretrizes
internacionais baseadas em grau de evidência que não mudaram até o momento.
c. Afora os testes clínicos, os seguintes critérios devem ser atingidos para acesso
a investigação terapêutica: 1. Não existe tratamento efetivo; 2. Não é possível
iniciar estudos clínicos imediatamente; 3. Existem dados preliminares disponíveis
que apontam eficácia e segurança de ao menos um estudo laboratorial ou animal
com sugestão para uso clínico por ao menos um comitê científico qualificado
com base em análise favorável de risco benefício; 4. As autoridades do país,
bem como comitês de ética aprovaram o uso da droga; 5. Os recursos para
minimizar os riscos estão assegurados; 6. Foi obtido consentimento informado
de pacientes e responsáveis; 7. O uso está sendo monitorizado, documentado,
vistoriado e compartilhado em tempo com a comunidade médica e científica de
forma ampla.

13. Terapia corticosteróide
•

Recomendação: CONTRA o uso rotineiro de corticoides sistemicos para tratamento
de pneumonia viral.

Comentários:
a. Revisão sistemática e meta análise do impacto da corticoterapia para pessoas com
SARS-CoV-2, SARS-CoV e MERS-CoV, mostram que não reduz a mortalidade,
19

não reduz o tempo de internação, não reduz o tempo de permanência na UTI,
não reduz a indicação para IOT ou o uso de ventilação mecânica e levou a
diversos efeitos colaterais (necrose avascular, psicose, diabetes, demora na
negativação da presença do vírus), com aumento de infecções secundárias.
b. Pela falta de efetividade e potencial dano, o uso rotineiro de corticoide deve
ser evitado a menos que haja indicação por outra razão como exacerbação
de asma ou DPOC, choque, SARA ou outra análise de risco / benefício para
pacientes individuais.
c. Diretrizes recentes apontam recomendação condicional para choque séptico e
SARA moderada a grave. Nessas circunstâncias o uso de corticoide pode ser
considerado, pesando a pequena redução de mortalidade com a permanência
prolongada do vírus e a necessidade de monitoração e correção de hiperglicemia,
hipernatremia, hipopotassemia, edema e insuficiência adrenal.
d. Recomendado: corticoide ante natal para gestante com risco de nascimento
pré termo de 24 a 34 semanas, sem evidencia de infecção materna, e recurso
adequado para atenção neonatal. Mas cada caso deve ser discutido à luz dos
riscos de corticoterapia na vigência de COVID-19 para tomada de decisão após
pleno esclarecimento da gestante e familiares.

14. Tratamento de outras infecções agudas ou crônicas em pacientes com
COVID-19
•

Recomendações:
-

COVID-19 leve: não usar antibiótico profilático;

-

COVID-19 moderado: usar apenas se houver infecção bacteriana concomitante;

-

COVID-19 grave: usar antibiótico empírico de largo espectro para tratar infecção
com suspeita clínica considerando os fatores do hospedeiro, a epidemiologia
local, providenciando o mais rápido possível, uma hora após a suspeita, e
precedida de coleta de hemocultura. Revisão diária da antibioticoterapia para
retirada o mais precoce possível.

Comentários:
a. Paciente com doença grave: antimicrobiano pode ser iniciado na admissão à
emergência ou pré hospitalar, baseado no quadro clínico, epidemiologia local,
dados de susceptibilidade e diretrizes de tratamento.
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b. Tratamento de outras co-infecções pode ser baseado em diagnóstico confirmado
por laboratório ou critérios epidemiológicos (tuberculose, malária e outros).
c. Conforme critérios clínicos ou laboratoriais: reduzir antimicrobiano ou suspender.
d. Usar pelo período mais breve possível.
•

Infecções crônicas. Não sabemos se a imunosupressão causada pela presença
de infecções crônicas coloca as pessoas em risco maior de COVID-19 grave. Os
tratamentos em curso devem ser mantidos.

15. Manifestações neurológicas e mentais associadas a COVID-19
Pacientes com COVID-19 têm risco de sofrer delírio (mesmo sem sintomas respiratórios),
ansiedade e depressão. São reações comuns no contexto de diagnóstico de COVID-19,
em especial se hospitalizadas por diversos motivos. Esses fatores estressantes podem
desencadear ou agravar outros problemas mentais ou neurológicos, incluindo distúrbios uso
de substancias.
•

Delírio. Instituir medidas para detecção. prevenção ou tratamento se houver
suspeita.

Comentários:
a. Gerenciar possível causa monitorando oxigenação, hidratação, equilíbrio
metabólico e hormonal, infecção, medicamento, adição e abstinência. Minimizar
efeitos de interação de medicamentos e drogas, procurando manter o ciclo
normal de sono.
b. Paciente em ventilação invasiva: minimizar a sedação contínua para ter períodos
sem sedação, reduzir o delírio e regularizar sono/vigília.
c. Paciente com agitação: empregar comunicação calmante e orientadora, tomar
medidas para manter oxigenação e tratar a dor. Se necessário usar psicotrópicos.
d. Uso de antipsicóticos para agitação pode piorar outros sintomas como sono,
respiração função cardíaca, febre, sistema imunológico, e coagulação. Qualquer
potencial interação deve ser considerada. Usar a dose mínima possível, pelo
menor tempo tolerado, ajustando com as comorbidades. Para quadros muito
severos de agitação usar haloperidol.
e. Caso haloperidol seja contraindicado por condições clínicas do paciente (infarto
recente, alargamento de QT, Parkinson, demência, etc.) podem ser usadas
outras drogas com atenção à depressão respiratória e outros riscos.
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f.

Benzodiazepínicos podem ser acrescentados com atenção às interações
medicamentosas.

•

Saúde mental e suporte psicossocial.

•

Recomendado: prover suporte psicossocial e de saúde mental básica para as
pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19 perguntando sobre suas
necessidades, preocupações, orientando quanto a possíveis soluções.

Comentários:
a. Pelo estresse gerado individualmente e nas famílias das gestantes há
necessidade de ampliação da acessibilidade e a abordagem a essas gestantes
dentro de programas direcionados a elas.
b. Usar e aperfeiçoar habilidade de suporte psicossocial básica a crianças, idosos,
gestantes e outros, afetados por COVID-19.
c. Questionar quanto a suas necessidades, preocupações, dúvidas sobre
diagnóstico, prognóstico, e questões sociais e relacionadas a familiares e ao
trabalho. Procurar entender qual a mais importante para a pessoa naquele
momento. Procurar ajudar a resolver as prioridades e conectar a pessoa ao
recurso e serviço indicado.
d. Fornecer informação sobre a condição da pessoa no momento, o plano de
tratamento em linguagem simples e não técnica, afim de evitar que a falta
de entendimento seja um fator de estresse. Ajudar a pessoa a solucionar
necessidades e preocupações, e na tomada de decisão se necessário. Ajudar a
conectar aos entes amados e ao suporte social por meio telefônico ou internet,
conforme apropriado.
e. As gestantes devem ser acompanhadas por sua equipe e serviço de referência
ao sair do hospital para assegurar que os sintomas não pioraram e continua
evoluindo bem.
f.

•

Familiares e cuidadores que necessitem ser separados de suas crianças, e
crianças que podem precisar ser separados de seus cuidadores devem ter
acesso a profissionais treinados na assistência psicossocial. As unidades
assistenciais devem estar adaptadas às necessidades da criança, considerando
seu desenvolvimento social e emocional aprendizado e comportamento.

Recomendado: identificação e acesso a sintomas de ansiedade, depressão para
iniciar estratégias de suporte psicossocial com intervenções de primeira linha para
o gerenciamento de novos sintomas de ansiedade e depressão.
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Comentários:
a. Para pessoas sofrendo com ansiedade considerar abordar com terapia cognitiva
comportamental.
b. Para alívio do estresse causado pela ansiedade que não responde a intervenção
psicossocial, considerar benzodiazepínicos, em especial em ambiente hospitalar.
Dar preferência aos de curta duração e menor interação medicamentosa.
Oferecem risco de causar confusão mental e depressão respiratória. Podem
causar dependência.
c. Depressão tentar terapia cognitiva comportamental, relaxamento e tratamento
voltado a solução de problemas.
d. Se a pessoa persistir com ansiedade e depressão ao longo e após a internação
e ao longo da recuperação, encaminhar para consulta com equipe de saúde
mental.
e. Investigar risco de suicídio e risco de auto flagelo e solicitar apoio de equipe de
saúde mental.
•

Sono. Usar estratégias de suporte psicossocial como primeira linha.

Comentários:
a. Evitar uso de estimulantes: cafeína, nicotina, e álcool, usar técnicas de
relaxamento, e conscientização que podem melhorar o sono. Terapia cognitivo
comportamental pode ajudar.
b. Pessoas hospitalizadas por COVID-19 podem ter causas adicionais para
insônia por fatores ambientais, ansiedade, delírio, agitação, dor, falta de ar.
Identificar e resolver essas causas deve ser prioridade, antes de partir para uso
de medicamentos para dormir.

16. Doenças crônicas e COVID-19
Doenças crônicas pré existentes como doença cardiovascular, diabetes, doença respiratória
crônica, hipertensão arterial, e câncer foram identificados como fatores independentes de
risco de morte por COVID-19.
•

Recomendado: manter e continuar medicamentos de uso contínuo e fazer ajustes
necessários de acordo com mudanças nas condições clínicas do paciente.
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Comentário:
Pelo fato do SARS-CoV-2 usar o receptor ACE2 para entrar na célula se imaginou
que medicamentos que inibem ou bloqueiam o receptor ACE2 poderia interferir no
curso da doença. Nenhum estudo mostra nem melhora nem piora com o uso desses
medicamentos. A recomendação portanto é para a manutenção da medicação antihipertensiva na vigência de COVID-19 a menos que haja contra indicação.
17. Reabilitação
A reabilitação para esta nova e desconhecida doença é baseada na experiência com outras
doenças conhecidas. Como ocorre com outras doenças que levam a longa permanência
hospitalar e em UTI, Covid-19 leva às consequências de ventilação mecânica, sedação, longo
período acamado com consequente perda de força muscular, equilíbrio, coordenação motora,
capacidade ventilatória, deglutição, fala, e prejuízos mentais, comportamentais e cognitivos,
que no conjunto chamamos de síndrome pós cuidados intensivos (SPCI). Os impactos
costumam ser maiores nas pessoas de idade e com doenças crônicas. Mesmo quem não
esteve internado em UTI sofre com alguns desses problemas. Portanto é necessário um plano
de atenção para cada necessidade e uma coordenação com a família ou cuidador para planejar
como conduzir a recuperação durante a internação, em acompanhamento ambulatorial, e
domiciliar, conciliando as necessidades com os recursos existentes, os diversos planos para
cada problema e a agenda de cada pessoa ou serviço envolvido.
Comentários:
a. Assegurar que haja plano de prevenção e controle de infecção em cada local e
serviço a ser utilizado, com atenção para proteção de todos os envolvidos.
b. Direcionar os cuidados de reabilitação para o serviço com capacidade
correspondente às necessidades do paciente.
c. Caso o paciente possa ser beneficiado com algum suporte de reabilitação após
a alta, pode ser encaminhado ao serviço local disponível. Utilizar o quanto
possível serviço de tele saúde para melhorar as medidas de prevenção e
cuidado com infecção.
d. Providenciar os meios para educação e informação do paciente para auto
gerenciamento.
e. Assegure a participação em programas de longo prazo de acordo com as
necessidades do paciente.
f.

Assegure acesso a reabilitação multidisciplinar onde os profissionais têm
habilidades que se alinham com as necessidades do paciente.
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g. Programas devem estar voltados às necessidades e metas dos pacientes com
exercícios, educação e aconselhamento para o auto gerenciamento com ou
sem suporte de familiares ou cuidadores e adaptáveis ao ambiente domiciliar.
h. A reabilitação deve ser complementada com educação continuada antecipando
sintomas, exercícios, autogerenciamento e orientação.
i.

Prover planejamento coordenado para terapias necessárias em diversas áreas
envolvendo especialistas com atenção primária, reabilitação, saúde mental,
relacionamento psicossocial e assistência social.

18. Gestantes com COVID-19. Cuidados durante e após a gestação
Há poucos dados sobre a apresentação clínica e resultados maternal e perinatal de COVID-19
durante e após a gestação. Até o momento não há confirmação de transmissão maternofetal. Há poucos relatos de parto prematuro e não há evidencia de maiores riscos para o feto
e o recém-nascido de gestantes com COVID-19. Não há evidencias de transmissão pela
amamentação. Portanto puérperas devem ser encorajadas a amamentar o recém-nascido.
19. Cuidando de idosos com COVID-19
A idade avançada é um fator de risco para aumento da mortalidade por COVID-19. Outros
fatores de risco: tabagismo, diabetes, hipertensão arterial, doença cerebrovascular, câncer e
doença pulmonar crônica. Tendo maior incidência destes fatores de risco, somado à idade,
idosos têm potencialmente o maior risco de fatalidade. Recomendado aos idosos se dirigirem
ao mais próximo ponto de acesso ao sistema para triagem de COVID-19, quer seja uma
unidade de emergência, atenção primária, cuidado pré hospitalar, UBS, AMA, UPA.
Na triagem lembrar que idosos podem apresentar quadros atípicos desde o início da doença
(delírio, por exemplo). De acordo com o quadro apontar qual é o plano de cuidados de comum
acordo com o paciente. Rever medicamento em uso visando reduzir e evitar polifarmácia,
interação medicamentosa, e efeitos adversos.
Comentários:
a. Especial atenção com os medicamentos para saúde mental e neurológica
e seus efeitos colaterais e interação medicamentosa ao prescrever outros
medicamentos.
b. Parar ou ajustar as doses destes medicamento oferece riscos que exigem uma
análise de riscos e benefícios. Se possível peça ajuda a um especialista.
•

Assegure atuação colaborativa multidisciplinar envolvendo médicos, enfermeiros,
farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais,
25

provedores de saúde mental e psicossocial, e outros profissionais nas tomadas de
decisões para abordar pessoas com multimorbidades e declínio funcional.
Comentários:
a. Mudanças fisiológicas com a idade causam declínio de diversas funções
levando a má nutrição, declínio cognitivo, depressão, má higiene do corpo,
higiene bucal ruim, em diferentes níveis, exigindo uma abordagem integrada na
triagem, abordagem e gerenciamento de pessoas com mais idade.
b. Perdas auditiva e visual são mais prevalentes em adultos idosos e podem se
tornar barreiras na comunicação, em especial com máscaras que prejudicam
a leitura labial, o acesso à expressão facial e abafam e distorcem os sons.
Atenção também ao declínio cognitivo na comunicação com idosos.
c. Os mais idosos com COVID-19, incluindo os admitidos em UTI e tratados com
oxigenioterapia e acamado têm tendência a sofrer maior declínio físico e mental
necessitando de maior esforço de reabilitação tanto internado quanto após a
alta.
d. Assegurar o diagnóstico de infecções crônicas e o tratamento apropriado.
Infecções que passam despercebidas (por exemplo por tuberculose) podem
aumentar a mortalidade.
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