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INTRODUÇÃO
Por se tratar de uma nova doença, que ainda se encontra em período de descobrimento de toda
sua história de evolução natural de doença, utilizamos estes instrumentos para nos orientar :
•
•
•
•
•

Plano de Contingência ES para infecção Humana ( Covid-19 ) pelo novo coronavirusSars Cov2.
Guia Orientativo para o enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção á Saúde.
Agenda de Resposta Rápida para Atenção Primária em Saúde no Enfrentamento
COVID-19.
Estratégia de Mapeamento de risco e medidas qualificadas no ES.
Guia de Vigilância Epidemiológica- Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional pela doença pelo coronavírus.

Esta orientação refere-se e substitui a descrição de:
• Agente etiológico
• Reservatório
• Modo de transmissão
• Período de incubação
• Período de transmissibilidade
• Suscetibilidade e imunidade
•

Manifestações clínicas

• Complicações
• Diagnóstico
• Fatores de risco
• Vigilância Epidemiológica ( incluindo definições operacionais, investigação de casos
suspeitos e monitoramento de contatos de covid-19).

Adotaremos as Notas Técnicas expedidas pela Secretaria Estadual de Saúde do ES, como
instrumentos norteadores nos assuntos:
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II- CENÁRIO ATUAL
Para análise e configuração do cenário atual é utilizado os dados do Painel Covid-19 Espirito
Santo e Matriz de Risco
Na data de 30 de agosto de 2020 o Município de Piúma possuía as seguintes Informações:

Qu
anto a distribuição por bairro:

Quanto a distribuição por sexo:
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Quanto a distribuição por faixa etária:

Quanto ao número de casos por mês

Quanto as confirmações por comorbidades:
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Quanto ao número de óbitos por mês:

Quanto ao mapa de gestão de risco:
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III- MOTIVAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

O Plano Municipal de Ação: Medidas de Contenção ao COVID-19, foi publicado em março
de 2020.
Neste momento atual, com o cenário descrito, é proposto atualização do Plano Municipal,
sofrendo revisão baseado nos seguintes instrumentos norteadores:
• Plano de Contingência ES para infecção Humana ( Covid-19 ) pelo novo coronavirusSars Cov2.
• Guia Orientativo para o enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção á Saúde.
• Agenda de Resposta Rápida para Atenção Primária em Saúde no Enfrentamento
COVID-19.
• Estratégia de Mapeamento de risco e medidas qualificadas no ES.
• Guia de Vigilância Epidemiológica- Emergência de Saúde Pública de Importância
Nacional pela doença pelo coronavírus.
Esta revisão teve a participação dos atores: Secretários Municipais de Piúma, Gerencias
Municipais e seus assessores.
Foi apresentado e discutido as diretrizes ao COE, que aprovou sobre a Atualização do Plano,
na data de 31 de agosto de 2020.
Foi apresentado e discutido no Conselho Municipal de Saúde, que aprovou sobre a
Atualização do Plano na data de 02 de setembro de 2020.
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Objetivo da Atualização: Adequar as estratégias municipais ao cenário atual :
CONTENÇÃO: Limitar a transmissão do vírus.
MITIGAÇÃO: Evitar casos graves e óbitos.
IV- DIRETRIZES DA ATUALIZAÇÃO
As diretrizes da atualização serão distribuídas, para melhor visualização, dentro da Matriz da
história natural das doenças .
A motivação da utilização da Matriz da Evolução Natural das doenças, como instrumento de
visualização critica, e da reorganização da rede municipal de atenção á saúde, vem da própria
definição: A história natural da doença refere-se a uma descrição da progressão ininterrupta
de uma doença em um indivíduo desde o momento da exposição aos agentes causais até a
recuperação ou a morte. O conhecimento da história natural da doença ocupa juntamente com
o controle das doenças. “História natural da doença” é um dos principais elementos
da epidemiologia descritiva .

Diante da motivação da atualização, é distribuído as novas diretrizes nesta matriz:
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•Adoção de
medidas
baseadas na
Estratégia de
mapeamento de
risco ES
•Educação
Popular
•Comunicação
•Biossegurança

•Centro de COVID
•Testes Rápidos
•Reordenamento das
ações baseadas na
avaliação da agenda de
resposta rápida APS
•Plano Municipal de
Manejo Clínico
•Biossegurança

*Hospital

*Biossegurança

Quanto as medidas da Prevenção primária
• Adoção de medidas baseadas na estratégia de mapeamento de risco ES
A publicação de da classificação de risco municipal no Mapa de Gestão de Risco
deflagra ações e medidas descritas no documento orientador Estratégia de
Mapeamento de risco e medidas qualificadas no ES.
As medidas são:
- medidas sociais
- medidas comerciais
- medidas transporte público
- medidas limites municipais
O Decreto Municipal também será atualizado conforme necessidade apontada nesta
classificação, tendo maior ou menor restrição, conforme o risco.
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• Educação popular
Será fortalecido e implementado ações como abordagens em aglomerações, ruas
principais, e em comércios .
O foco será:
A) Praticar a etiqueta respiratória.
B) Evitar contato próximo.
C) Procurar atendimento médico precocemente.
D) Lavar as mãos frequentemente.
E) Uso de máscara.
F) Orientações aos comércios.
Foram criados folders orientativos :
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• Comunicação
Ações:
A) Atualização do Painel Covid Municipal :
https://www.piuma.es.gov.br/portal/covid19
B) Utilização Semanal da Rádio Comunitária
C) Reuniões com lideranças
D) Envolvimento das Secretarias Municipais de Piúma
E) Utilização de carros de som
F) Ampliação do COE com participação do Conselho Municipal de Saúde e outras
Secretarias Municipais.
• Biossegurança
Foram adquiridos recentemente, mais equipamentos de proteção individual
(https://www.piuma.es.gov.br/portal/covid19), para adequação ao quadro
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Inicialmente, podendo ser alterado a conduta por novas notas técnicas , adotamos as seguintes
Notas Técnicas:
• Nota Técnica COVID-19 63/2020 SESA/SSVS/GEVS/NEVS- Recomendações de
medidas de prevenção da transmissão do Covid-19 para realização de atendimentos
em consultórios Ambulatoriais.
• Nota Técnica Covid-19 11/2020- GROSS/SESA/ES
• Nota Técnica Covid-19 01/2020
Além de capacitações já realizadas, é recomendável adoção de postura vigilante e
microcapacitações conforme necessidade para uso racional e uso adequado.

Quanto as medidas de prevenção secundária
•

Centro de Atendimento ao COVID-19

O Centro de Atendimento ao COVID-19 tem a finalidade de apoiar a Atenção Primária, na
detecção de novos casos, retirando este atendimento de dentro da Unidade da Atenção Básica.
Tem a finalidade de iniciar o diagnóstico e manejo clínico. E encaminhar este paciente,
conforme protocolo, dentro da rede municipal de saúde.

Será localizado em área construída do Hospital Municipal de Piúma, de acesso exclusivo.
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• Testes Rápidos
Trata-se de aquisição de testes rápidos para rotina de testagem dos pacientes com
suspeita de COVID-19.
Toda a testagem, de todos métodos disponíveis ao Município, terá a disponibilização e
utilização conforme nota técnica 70/2020 GEVS/SESA/ES.
• Reordenamento das ações baseadas na avaliação da agenda de resposta rápida
APS
Foi realizado avaliação critica das ações da Atenção Primária, tendo como instrumento
norteador o Checklist da Agenda de Resposta Rápida para Atenção Primária em Saúde
no Enfrentamento COVID-19.
Esta avaliação produziu uma guia orientativo para novas ações, tais como:
A) Melhoria nos fluxos de trabalho
B) Melhoria nos fluxos da rede de atenção
C) Acolhimento de demanda espontânea e programada
D) Acolhimento de serviços

A combinação desta avaliação crítica conjuntamente com o início do funcionamento
do Centro de Atendimento ao COVID-19 produzirá uma melhor atenção aos usuários
com condições crônicas não-transmissíveis.
Assim é fortalecido a finalidade da APS de acompanhar e monitorar pacientes
COVID.
• Plano Municipal de Manejo Clínico
Foi construído com ampla participação da Atenção Primária e Atenção Especializada,
com inclusão dos profissionais de saúde. Em anexo.

Quanto a prevenção terciária
• Hospital Municipal de Piúma
Com o inicio do Centro de Atendimento ao COVID-19, tanto o Hospital Municipal ,
quanto as unidades básicas de saúde, não terão em sua agenda e/ou no seu fluxo de
atendimento, os pacientes sintomáticos.
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Os sintomáticos serão preferencialmente atendidos no Centro de Atendimento ao
COVID-19.
O papel do Hospital Municipal dentro da rede estadual de atenção á saúde não se
altera.

V-ANEXOS
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PROTOCOLO MUNICIPAL
MANEJO TERAPÊUTICO DO
PACIENTE ACOMETIDO POR
COVID-19
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1. Introdução
O Vírus Corona trata-se de um RNA vírus causador de infecções que acometem
o trato respiratório e gastrointestinal, em uma variedade de animais, incluindo aves e
mamíferos, sendo, até o momento, identificado sete subtipos de vírus Corona
reconhecidos como patógenos de acometimento em humanos, desencadeando
síndromes gripais. Sobre um breve histórico, nos últimos 20 anos, dois deles foram
responsáveis por epidemias mais virulentas de Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG), como no caso da SARS que apresentou uma elevada taxa de letalidade, de
aproximadamente 10%, na China no ano de 2003, assim como, no caso da
síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), a qual emergiu na Arábia Saudita,
no período de 2012, uma taxa de letalidade aproximada de 30%, sendo por este
motivo consideradas prioritárias para pesquisa e desenvolvimento, no contexto de
emergência.
Ao findar do ano de 2019 (31 de dezembro), uma nova subespécie de vírus
Corona, SARS-CoV-2 (COVID-19), fora identificado inicialmente na China,na cidade
de Wuhan, província de Hubei, apresentando um alto poder de morbidade, expressa
em diversas mídias (SESA-ES, 2020), o qual vem se expandindo pelo índice de
infecção mundialmente, estando declarado pela Organização Mundial de Saúde
como situação de pandemia.Em 22 de janeiro, ocorreu ativação do Centro de
Operações de Emergência, nível 1, do Ministério da Saúde (MS), coordenado pela
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), para harmonização, planejamento e
organização das atividades com os atores envolvidos e monitoramento internacional
(BRASIL, 2020).
Em 24 de janeiro, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, ativou o
Centro de Operações de Emergência (COE), coordenado pela Gerência de
Vigilância em Saúde (GEVS), para gerenciar as ações de prevenção e controle do
novo vírus Corona (SESA-ES), com emissão de boletins epidemiológicos e
sensibilização de gestores, apontando 08 casos de vírus Corona, seguindo de
transmissão comunitária.
Assim, a partir do início do mês de março, o município de Piúma-ES, aliado ao
ensejo do estado, e considerando ainda que com os casos de epidemia mundial pelo
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novo vírus Corona SARS-CoV-2 (COVID-19), criou o COE municipal, sendo aberta a
discussão sobre a possibilidade do ordenamento jurídico português, permitindo
medidas de restrição da liberdade para proteger outro bem constitucionalmente
protegido: a saúde.
Neste sentido, durante o mês de março, pelo período de 15 dias, fora realizado
lock down, agregado a outras medidas protetivas, assegurando o não contágio no
município, em prol da prevenção de casos importados, refletindo em um único caso,
isolado, ocorrente em taxista, que fora devidamente assistido, e, apesar de
necessitar de recuperação em leito de UTI, fora curado e liberado no prazo de 14
dias, não tendo correlação com os demais casos.
Neste contexto, pôde-se constatar que, no mês de abril, após a reabertura do
comércio, iniciaram o aparecimento dos demais casos, com transmissão local em
uma indústria alimentícia, com comércio nacional, ampliando essa transmissibilidade
de forma comunitária. Desde então, reuniões semanais, tem sido realizadas pelo
COE no sentido de melhorias nas estratégias de prevenção desta doença e seus
agravos. No entanto, alguns problemas ressurgem, como falta de EPIs,
medicamentos,

insumos

e

correlatos

no

mercado

nacional,

impedindo

o

cumprimento do plano em sua integridade, modificando o panorama epidemiológico,
sendo novamente necessário outras medidas de restrição que serão apontadas a
seguir.
Um fato que merece destaque refere-se ao aumento no quantitativo de
profissionais

de

saúde

infectados,

em

especial,

cuidadores

atuantes

em

estabelecimentos de saúde, de redes filantrópicas e privadas, inferindo na
transmissibilidade de pacientes e internos.
Tal fato ocorreu em uma Instituição de Longa Permanência no município, que
mesmo após capacitações e distribuição de EPIs, delineados no início da
elaboração da primeira versão, em março deste ano, refletiu na infecção de 03
casos suspeitos e 01 caso confirmado, que apesar da hospitalização em rede
municipal, não resistiu à insuficiência respiratória, representando o terceiro óbito no
município.
Assim, movidos pelos 148 casos confirmados no município, e 142 aguardando
resultados, bem como, os 3 óbitos decorrentes desta patologia, tratando-se de
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transmissão comunitária, técnicos do município de Piúma – ES, em conjunto com o
COE local, em conjunto com a equipe assistencial colaboradora, se reuniram nestes
últimos dias, no intuito de elaborar o presente protocolo terapêutico, destinado a
garantir a padronização dos medicamentos a serem utilizados no tratamentos dos
indivíduos acometidos pelo novo vírus Corona, visando a qualidade de vida da
população piumense e população visitante.
Mediante o exposto e considerando as diversas terapias empíricas sendo
utilizadas ou propostas para o tratamento do novo vírus Corona, em que muitas,
carecem de apropriada avaliação de efetividade e segurança, este documento tem
por propósito fornecer recomendações, baseado em evidências científicas
disponíveis e em sua interpretação transparente, para subsidiar decisões sobre o
tratamento farmacológico da COVID-19 no município de Piúma-ES.
Vale ressaltar que estes protocolos constando de suas recomendações, podem
ser refinadas e atualizadas, à medida que mais informações estiverem disponíveis,
já que se trata de um microrganismo novo no mundo e que novos estudos estão
sendo publicados periodicamente.
Assim, novas medidas poderão ser alteradas a partir de novos estudos,
atualizando a versão deste documento.
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2. Objetivos
2.1 Geral
Padronizar os principais tratamentos disponíveis para o novo vírus Corona no
município de Piúma-ES, baseando-se em evidência científicas e primando pelos
princípios farmacológicos e farmacoecônomicos.

Específicos
 Minimizar a ocorrência de intoxicações exógenas, por medicamentos,
decorrentes de problemas relacionados a medicamentos;
 Reduzir agravos causados por interações medicamentosas e superdosagens
e contraindicações, a indivíduos acometidos pelo novo vírus Corona;
 Ampliar a oferta de tratamentos para indivíduos acometidos pelo novo vírus
Corona, embora ainda não específicos, a partir de evidências científicas;
 Primar pela disponibilidade de fármacos em estudos para o novo vírus Corona
como opção terapêutica, ofertando outras disponibilidades presentes na REMUME
para outros patógenos cujos tratamentos encontram-se evidentes.
 Promover um diagnóstico situacional, a partir da integração da assistência
farmacêutica as ações de vigilância epidemiológica e atenção básica, incentivando
as notificações e monitoramento de sintomáticos respiratórios e/ou outros agravos;
 Atualizar

a

Relação

Municipal

de

Medicamentos,

incluindo

novos

medicamentos inclusos pelo Ministério da Saúde no tratamento do novo vírus
Corona.
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3. Manejo Clínico
3.1 Síndromes Clínicas e avaliação da gravidade
De forma adaptada à classificação proposta pela OMS, as definições das
síndromesserão abordadas no quadro 1.
Quadro 1. Síndromes Clínicas causadas pelo novo vírus Corona.
SITUAÇÃO

Doença Leve

Doença
Moderada

Doença Grave

CLASSIFICAÇÃO

Doença não
complicada
Pneumonia sem
complicações

Síndrome da Angústia
Respiratória Aguda

DEFINIÇÃO
 Quadro
compatível
com
infecção de vias aéreas superiores,
sem sinais de desidratação, dispneia,
sepse ou disfunção de órgãos
 Os sinais e sintomas mais
comuns são: febre, tosse, dificuldade
para respirar, dor na garganta,
congestão nasal, cefaleia, mal-estar e
mialgia.
 Infecção do trato respiratório
inferior sem sinais de gravidade. Pode
haver queixa de dispneia e alteração
de alguns sinais vitais, mas não há
sinais de choque nem insuficiência
respiratória.
 Aqui também inclui pacientes
com
co-morbidades
“descompensadas”, como doenças
cardíacas, asma, DPOC, diabetes
mellitus e pacientes imunossuprimidos.
 Clinicamente,
deve
ser
considerada logo na admissão quando
há infecção do trato respiratório inferior
com algum dos seguintes sinais de
gravidade:
 Frequência respiratória ≥ 24
irpm;
 SpO2 ≤ 93% em ar ambiente;
 Presença
de
sinais
de
desconforto respiratório.
 Também pode ser utilizada a
definição clássica, em paciente já sob
cuidados
médicos:
Insuficiência
respiratória aguda + alterações
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radiológicas (opacidades bilaterais,
atelectasia
lobar/pulmonar
ou
nódulos);
 Edema pulmonar não explicado
por insuficiência cardíaca ou hiperhidratação;

Classificação da lesão pulmonar
aguda (relação PaO2/FiO2):
Leve: 200-300;
Moderada: 100-200;
Grave: <100
Choque (na maior
Presença de disfunção orgânica:
parte das vezes será
 Síndrome da Angústia Respiratória
séptico)
Aguda;
 Alteração do nível de consciência;
 Oligúria;
 Taquicardia;
 Alteração em extremidades;
 Hipotensão
Neste contexto, a gravidade da apresentação de quadros, deverá direcionar o
local de seu tratamento domiciliar, internação no Hospital Municipal Nossa Senhora
da Conceição e/ou com encaminhamento a leito de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI)

Especializada

para

vírus

Corona,

conforme

pactuação

previamente

estabelecida com o governo do estado do Espírito Santo e hospitais da região
(Hospital Evangélico, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Infantil São Francisco de
Assis, Hospital Menino Jesus, dentre outros), a serem regulados pela Central de
Regulação de Leitos Estadual.
Assim, as doenças relacionadas pelo novo vírus Corona será classificada em:

a) Doença leve: em geral não necessita de internação hospitalar imediata.
Ocasionalmente, nesse grupo, pode-se realizar uma avaliação inicial em pacientes
imunossuprimidos (transplantados, neoplasia, uso de imunossupressores) com
exames laboratoriais e radiológicos para definir a necessidade de internação.
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b) Doença moderada: pacientes geralmente devem ser internados em
enfermaria.

c) Doença grave: os pacientes devem ser internados preferencialmente em UTI,
sendo solicitada transferência destes indivíduos, após sai estabilização no hospital
municipal Nossa Senhora da Conceição, a central de regulação de leitos do estado
do Espírito Santo, tendo como referência os hospitais Santa Casa de Misericórdia de
Cachoeiro de Itapemirim.

3.2 Fatores de Risco
Apesar de grande parte dos pacientes apresentem manifestações leves da
doença, é fundamental atentar-se para condições e fatores que aumentam o risco de
complicações, como a síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), a sepse, o
choque, assim como, o óbito.
Tais fatores devem ser obtidos a partir da história clínica, exame físico ou
mesmo através de exames laboratoriais e de imagens, constando de alterações nos
parâmetros fisiológicos com freqüência cardíaca e respiratória. Assim, o quadro 2
apresenta os parâmetros recomendados sobre freqüência cardíaca e respiratória,
em crianças, por faixa etária, bem como, o quadro 3 aponta os principais fatores de
risco para quadros graves aos indivíduos infectados pelo novo vírus Corona.

Quadro 1. Parâmetros destinados ao monitoramento de Frequência Cardíaca e
Respiratória por faixa etária.
FREQUÊNCIA
IDADE

FREQUÊNCIA

IDADE

CARDÍACA (FC)

RESPIRATÓRIA (FR)
Em Vigília

Em Sono

1 a 12 meses

30 a 53

Recém-Nascido

100 a 205

90 a 160

1 a 2 anos

22 a 37

1 a 12 meses

100 a 180

90 a 160

3 a 5 anos

20 a 28

1 a 2 anos

98 a 140

80 a 120
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Escolar

18 a 25

3 a 5 anos

80 a 120

65 a 100

Adolescente

12 a 20

Escolar

75 a 118

58 a 90

Quadro 2. Fatores de Risco para o COVID-19.
HISTÓRIA CLÍNICA

PARÂMETROS
FISIOLÓGICOS

BIOQUÍMICOS: Aumento do LDH e
Aumento da AST (TGP), bem como,
alterações glicêmicas;

Idade superior a 60 anos;
Cardiopatias;
Doenças pulmonares
crônicas (DPOC, ASMA e
Displasia broncopulmonar);

PARÂMETROS LABORATORIAIS

SATURAÇÃO
O2: inicial

HEMOGRAMA: Neutrofilia, Linfopenia
e Plaquetopenia

Diabetes;
Hipertensão Arterial;
Neoplasias;

TEMPERATURA: PaO2/FiO2 < 300;
39 º Celsius.

Obesidade;
Tabagismo;
Uso de
Imunossupressores;
Transplantados.

Aumento da PCR;

FREQUÊNCIA
RESPIRATÓRIA:

Aumento do dímero D;

> 30 irpm
Aumento da troponina;

TAP: Possibilidade de coagulopatia;

CLEARANCE RENAL: Alterações na
uréia e creatinina com possibilidade de
Insuficiência renal.

Fonte: (BRASIL, 2020a)
Neste contexto, os exames laboratoriais indicam lesões em múltiplos órgãos, pois
há coagulopatia, alterações respiratórias, renal e hepática. Chama atenção que a
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elevação de dímero D se relaciona com mortalidade, talvez refletindo lesões
cardíacas, pulmonares ou mesmo microangiopatias. O aumento de troponina
também pode indicar um subgrupo de pessoas com miocardites e outras
complicações associadas, mesmo infarto do miocárdio.
Logo, classificar o indivíduo quanto a seus riscos revela-se essencial na escolha
do tratamento adequado, considerando a possibilidade de encaminhamentos. Assim,
podemos classificar os indivíduos, conforme fatores de risco como baixo e alto risco,
conforme quadro 4 a ser apresentado a seguir.

Quadro 4. Avaliação dos Fatores de Risco para complicações de acordo com sistemas
respiratórios.
Fatores de risco para

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

complicações clínicas
Trato Respiratório Superior

Trato Respiratório Inferior

Baixo Risco

Grupo A

Grupo C

Alto Risco

Grupo B

Grupo D

GRUPO A (UBS E/OU PRONTO-SOCORRO):

GRUPO C (UBS E/OU PRONTO-SOCORRO):

● Avaliar oximetria de pulso;

● Avaliar oximetria de pulso;

● Orientações sobre sinais e sintomas de ● TC e/ou RX de tórax;
alerta;
● RT-PCR para SARS-CoV-2;
● Se internação hospitalar: hemograma, PCR,
glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e ● Orientações sobre sinais e sintomas de
frações,
troponina,
D-dímero,
DHL, alerta;
coagulograma.
● Exames: hemograma, PCR, glicemia, ureia,
creatinina, bilirrubina total e frações, troponina,
D-dímero, DHL, coagulograma.
●
Tratamento:
Iniciar
Oseltamivir
e
antimicrobiano em sinal de sepse, com
avaliação
de
encaminhamento
para
internação.
GRUPO B (HOSPITALAR):

GRUPO D (HOSPITALAR):

● Avaliar oximetria de pulso;

● Avaliar oximetria de pulso;
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● TC e/ou RX de tórax;

● TC e/ou RX de tórax;

● RT-PCR para SARS-CoV-2;

● RT-PCR para SARS-CoV-2;

● Orientações sobre sinais e sintomas de Orientações sobre sinais e sintomas de
alerta;Se internação hospitalar: hemograma,
alerta;
PCR, glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina
● Se internação hospitalar: hemograma, PCR, total e frações, troponina, D-dímero, DHL,
glicemia, ureia, creatinina, bilirrubina total e coagulograma;
frações,
troponina,
D-dímero,
DHL,
●
Tratamento:
Iniciar
Oseltamivir
e
coagulograma.
antimicrobiano em sinal de sepse, com
avaliação
de
encaminhamento
para
internação.

Além disso, os exames de imagem também são uma importante ferramenta no
diagnóstico do novo vírus Corona, sendo a tomografia o exame de recomendação
pelo Ministério da Saúde. Contudo, considerando ausência deste equipamento no
município e a necessidade de manutenção do isolamento neste momento, associado
a importância da estabilização de pacientes moderados a graves, sobre internação,
cabe a todos os pacientes nestes quadros (moderados a graves) realizarem
radiografia de tórax, sendo recomendado preferencialmente na primeira semana da
doença. Assim, a maior parte dos pacientes irão resentar imagens em vidro fosco,
em geral de difícil detecção nas radiografias convencionais. Quando visíveis, e mais
comumente nos primeiros 5 dias do início dos sintomas, podem se apresentar como
opacidades mal definidas, conforme apresentado na figura 1.
Fig 1. Raio X de tórax de paciente acometido com o novo vírus Corona.

Fonte: (BRASIL, 2020a)
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Vale lembrar que sempre de co-infecção pelo vírus influenza ou adenovírus que
podem resultar em um padrão tomográfico semelhante ao COVID-19, embora
possam provocar também lesões broncocêntricas (perto do feixe broncovascular).
Além disso, ressalte-se que infecção bacteriana também pode resultar em
opacidade em vidro fosco e consolidações na TC, com potencial evolução para
SARA; no entanto, geralmente neste caso as opacidades tenham uma distribuição
mais focal.

3.3 Precaução
De acordo com a Nota de esclarecimento da Sociedade Brasileira de
Infectologia, publicada em 08 de abril de 2020, os profissionais atuantes nos
serviços de saúde devem fazer uso de todos os equipamentos de proteção individual
(EPIs) conforme as normas técnicas atualizadas e reguladas pela ANVISA.
Ainda segundo a SBI (2020), considerando a dificuldade na disponibilidade de
EPIs no país frente à necessidade de garantir a proteção a todos os profissionais, é
recomendável o uso de máscaras cirúrgicas e/ou de qualidade superior (N-95 ou
PFF2), como estratégia de proteção coletiva, cabendo suas trocas mediante
sujidade ou excesso de umidade.
Além disso, durante a realização de exame clínico, banho de leito, aferição de
sinais vitais, realização de curativos e coleta de exames, é obrigatório que o
profissional de saúde utilize máscara cirúrgica descartável, avental descartável,
luvas descartáveis, gorro descartável, proteção ocular (óculos ou máscara facial) e
calçado fechado. Nestes casos, as boas práticas na utilização dos Equipamentos de
Proteção Individual revelam-se primordiais, assim como, as devidas orientações em
seu manuseio (Figura 2).
Alguns estudos recomendamainda que, em locais exclusivos de atendimentos a
sintomáticos respiratórios,mantenha-se a quantidade mínima de pessoas suficientes,
para garantir o melhor cuidado ao paciente (BRASIL, 2020; HC-UNICAMP, 2020).

Figura 2. Sequência de Paramentação e Retirada de EPIs por profissionais de Saúde.
PARAMENTAÇÃO
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RETIRADA

Fonte: Fonte: (BRASIL, 2020a)

3.4 Insuficiência respiratória e/ou procedimentos que geram aerossóis
É de conhecimento que pacientes com suspeita ou confirmação para o novo
vírus Corona, portadores de insuficiência respiratória, revelam-se potenciais
candidatos a dispersar gotículas e aerossóis (tosse, espirro e conversação),
possibilitando a contaminação do ambiente assistencial em sua totalidade, além de
outros pacientes, bem como, profissionais de saúde, uma vez que gotículas com
tamanho superior a 5 μm podem atingir a via respiratória alta, como a mucosa
presente nas fossas nasais e na cavidade bucal (HC-UNICAMP, 2020).
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Apesar de dados revelarem que no caso de aerossóis, as partículas serem
inferiores, estas podem permanecer suspensas, no ar, por muito tempo, e se
inaladas, há possibilidade de penetração profunda no trato respiratório. Isso é
comum em pacientes com insuficiência respiratória. Logo, procedimentos como
inalação, aspiração, laringoscopia, broncoscopia, manejo cirúrgico das vias aéreas
dentre outros podem disseminar gotículas e aerossóis. Primeiro passo, portanto, é a
paramentação completa da equipe, de acordo com as recomendações do CCIH,
incluindo Máscara PPF2 ou N95, avental, luvas de procedimento, gorro descartável,
proteção ocular (óculos de proteção ou máscara facial) e calçado fechado. Além
disso, os procedimentos produtores de gotículas e aerossóis devem ser evitados ou
analisados criteriosamente quanto à realização.
3.5 Transporte de pacientes
No que concerne a necessidade de transporte dos pacientes, que requer resgate
e/ou transferência, ou ainda locomoção para realização de exames em outros
setores ou serviços, está indicado o uso de máscara cirúrgica descartável e ou de
qualidade superior (N-95 ou PFF2), avental, luvas descartáveis, touca descartável,
proteção ocular (óculos ou máscara facial) e calçado fechado.
Maiores informações sobre o transporte de pacientes encontram-se descritas no
Plano de Contingência para o novo vírus Corona, o qual mantêm-se em constantes
atualizações, mediante recomendações da OMS e demais entes federativos
(Ministério da Saúde, Governo do Estado do Espírito Santo e Prefeitura Municipal).
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4. MANEJO TERAPÊUTICO
A padronização do tratamento para o novo vírus Corona deste protocolo,
baseou-se em evidências científicas, recomendações do Ministério da Saúde,
Governo do estado do Espírito Santo, Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), e,
ainda outros protocolos institucionalizados em redes públicas (HC-UNICAMP,
EBSERH/UNIRIO/HU GAFFRÉE GUINLE) e privadas (Albert Einstein Hospital
Israelita e Unimed).
Assim, após estudos realizados pelo serviço de assistência farmacêutica, fora
realizado uma webreunião com os médicos e enfermeiros atuantes na atenção
básica e hospitalar, com o propósito de discussão deste protocolo, em especial, no
que concerne a utilização do medicamento cloroquina, estando este, por
unanimidade, referenciado apenas para pacientes com quadro moderado a grave,
citados neste documento.
A presente reunião ocorreu no dia 30 de junho, com início às 10:30h e término
às 13:30h, sendo padronizado os tratamentos destinados aos indivíduos acometidos
com quadros leves, atendidos nas Unidades Básicas de Saúde e/ou Centro de
Referência

de

Atendimento

a

Sintomáticos

Respiratórios deste

município,

destinados ao tratamento e isolamento domiciliar, bem como, os devidos
encaminhamentos aos pacientes moderados a graves, assistidos pelo Hospital
Municipal Nossa Senhora da Conceição.
Foram abordados, portanto, a padronização terapêutica para os sintomáticos
respiratórios e seus contactantes sintomáticos, com base nos grupos terapêuticos
analgésicos não opióides, analgésicos opióides, antiinflamatórios não-esteroidais de
ampla efetividade, relativos a sintomatologia; antiinflamatórios esteroidais para
eventos

agudinizados

do

trato

respiratório

(broncoespasmos),

e

ainda,

antimicrobianos, antiparasitários e complexos vitamínicos, conforme apontamento
em diversos estudos, considerando ainda efeitos adversos e contraindicações, bem
como, terapias de suporte e profilaxia.
No caso dos indivíduos contactantes assintomáticos, ainda que positivados, fora
decidido pela maioria dos participantes, com exceção de um profissional assistente,
que, a conduta aplica-se a não utilização de drogas, mantido sobre isolamento
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domiciliar, constando de acompanhamento por telemedicina, pela equipe saúde da
família de referência, que, em casos de sintomas, será atendido como os demais.
Ressalta-se

que,

contactantes

trabalhadores

de

serviços

essenciais,

não

confirmados, devem manter conduta de boas práticas respiratórias, e continuarem
atuando em seu trabalho, sendo afastado somente, no caso de resultados positivos
conforme nota técnica da secretaria estadual de saúde do Espírito Santo n o 03/2020,
referente à definição de afastamento laboral para profissionais de serviços
essenciais (SESA, 2020b).
Assim, os quadros 1, 2, 3 e 4, apresentam as condutas terapêuticas
preconizadas para os pacientes sintomáticos respiratórios, suspeitos e/ou
confirmados para o novo vírus Corona, classificados como leve, moderado e grave,
a serem assistidos pelo município de Piúma-ES. Ressaltamos que em cada grupo
terapêutico, direcionado nesta conduta, é discutido, farmacologicamente, nesta
tabela, constando do mecanismo de ação, contra-indicação, posologia e principais
efeitos adversos.
Neste contexto, o quadro 1 representa a conduta terapêutica constando de
antiinflamatórios e analgésicos, destinada aos portadores de síndromes respiratória,
suspeitos e/ou confirmados para o COVID-19, classificados como quadro leve, e, o
quadro 2, apresenta a conduta terapêutica profilática, constando de antiparasitários,
antiretrovirais

e

antimicrobianos,

destinada

aos

portadores

de

síndromes

respiratória, suspeitos e/ou confirmados para o COVID-19, em suas diversas
classificações (leve, moderado e grave), no município de Piúma-ES, constando dos
principais efeitos adversos.
No quadro 3, apresenta o grupo terapêutico de vitaminas e sais minerais
recomendados como repositores no tratamento do novo vírus Corona no município
de Piúma-ES.
O quadro 4, apresenta o grupo de medicamentos a serem utilizados no ambiente
hospitalar, tanto profilaticamente quanto terapeuticamente, além dos medicamentos
dos quadros anteriores.
Estes medicamentos foram rediscutidos numa reunião presencial realizada no
dia 20 de julho, com todos os médicos da atenção básica, com evidências
atualizadas sobre a COVID-19 e no dia posterior, com o diretor clínico do hospital
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municipal, quando foi definida a não inclusão da Cloroquina no tratamento, baseado
na nota técnica 16 da SBI.
Vale destacar que para todo o tratamento deve se considerar as condições
clínicas de cada indivíduo, e ainda, seu risco x benefício, uma vez que trata-se de
um novo vírus, cujos estudos ainda não se encontram estabelecidos em uma vasta
aplicabilidade. Logo, as tabelas a seguir, tratam-se de recomendações, tendo como
referência estudos recentemente publicados e/ou recomendados pela OMS ou
ANVISA, agregados ainda a consulta clínica realizada nas reuniões mencionadas
anteriormente.
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Quadro 1. Conduta terapêutica constando de antiinflamatórios e analgésicos, destinada aos portadores de síndromes respiratória, suspeitos
e/ou confirmados para a COVID-19, classificados como quadro leve, no município de Piúma-ES, constando dos principais efeitos adversos.
Grupo
Terapêutico

Medicamento

Concentração

500 mg

Forma
Farmacêutica

Posologia

Comprimido

1 comprimido
a cada 6
horas.

Gotas

Seguir regime
de peso
(Anexo B)

Comprimido

1 comprimido
a cada 6 horas

Dipirona
500 mg/ml
Analgésicos
Não
Opióides

500 mg
Paracetamol
100 mg/ml

Gotas

10 a 15 mg/kg
a cada 6 horas

Mecanismo de
Ação

Contraindicação

Hipersensibilidade à dipirona ou a
outras
pirazolonas
ou
a
pirazolidinas, experiência prévia
de agranulocitose com uma
destas substâncias; Função da
medula
óssea
prejudicada
(tratamento citostáticoou doenças
Inibidor da
do
sistema
hematopoiético);
cicloxigenase de
Relatos de broncoespasmo ou
baixa potência.
outras reações anafilactoides
com outros AIES; portadores de
porfiria
hepática
aguda
intermitente;
deficientes
congênitos da G6PD com risco
de hemólise; e gravidez.

Efeitos Adversos

Distúrbios
cardíacos
(Síndrome
de
Kounis);
Choque
anafilático;Síndrom
e
de
StevensJohnson; Anemia
aplástica;
agranulocitose;e
pancitopenia, com
leucopenia
e
trombocitopenia;
dentre outros.

Hepatopatias; idade inferior a 12
anos; e Hipersensibilidade ao
fármaco.
Inibidor da
cicloxigenase de Hipersensibilidade ao fármaco.
baixa potência.
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Grupo
Terapêutico

AINES

Medicamento

Ibuprofeno

Concentração

Forma
Farmacêutica

600mg

Comprimido

4 mg

Comprimido

0,1 mg/ml

Elixir

5 mg

Comprimido

Dexametasona

Prednisona
AIES

20 mg

Comprimido

Prednisolona

3mg/ml

Solução Oral

Beclometasona

250 mcg por
jato

Aerossol com
espaçador

Posologia

1 comprimido
a cada 8 horas

1 comprimido
a cada 12
horas
0,75 a
15mg/dia
1 comprimido
a cada 12
horas
1 comprimido
a cada 12
horas
0,14 a
2mg/kg/dia ou
4 a 60mg/ m2
de superfície
corpórea/dia
1 jato a cada
12 horas

Mecanismo de
Ação

Inibição da
síntese de
prostaglandinas.

Contraindicação

Efeitos Adversos

Hipersensibilidade
ao
ácido
acetilsalicílico ou a qualquer outro
AINE. Não deve ser indicado a
indivíduos com história prévia ou
atual de úlcera gastrintestinal ou
sangramento gastrintestinal. Não
deve ser usado durante os
últimos 3 meses de gravidez.

As reações mais
comuns são de
origem
gastrintestinal
(náusea,
vômito,
dor
epigástrica,
desconforto
abdominal,
diarréia,
constipação
intestinal).
Imunossupressão;
Alterações
metabólicas
severas;
Evitar exposição a
vacinação durante
o tratamento, com
risco
de
complicações
neurológicas.

Hipersensibilidade aos fármacos.
Inibidor da
Fosfolipase A2.

Inibidor da
Fosfolipase A2.

Pacientes
portadores
de
diabetes mellitus; portadores
de glaucoma ou úlcera péptica
ativa, ou em pacientes que
estejam fazendo uso de
medicamentos
digitálicos,
anticoagulantes, cumarínicos
ou diuréticos depletores de
potássio.
Portadores

Inibidor da
Fosfolipase A2.
Inibidor da
Fosfolipase A2.
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Quadro 2. Conduta terapêutica profilática, constando de antiparasitários, antiretrovirais e antimicrobianos, destinada aos portadores de
síndromes respiratória, suspeitos e/ou confirmados para a COVID-19, classificados como quadro leve, moderado e grave no município de
Piúma-ES, constando dos principais efeitos adversos.
Grupo
Terapêutico

Medicamento

Concentração

Forma
Farmacêutica

Evidências/
Posologia
Mecanismo de Ação

Contraindicação/
Interações

Efeitos
Adversos

Hipersensibilidade;
Indivíduos com
peso abaixo de 45
Kg.

Astenia,
cansaço e

Dose única oral
500 mg

Comprimido
por 5 dias.
Adultos:

Azitromicina

12,5 ml por 5 dias
40 mg/ml

Suspensão

Crianças:

Bloqueio da síntese
protéica pela inibição da
subunidade ribossômica
50S.
Ação esperada é da
imunomodulação.

mal-estar.

seguir protocolo de peso
(ver Anexo A).

Antimicrobianos

Adultos:
2 comprimidos
500mg/125 mg

Comprimido
a cada 12 horas

Amoxicilina +
Clavulanato*

Poucas evidências para
o COVID. Indicado para
infecções
bacterianas
secundárias.

por 10 dias.
250 +

Suspensão

Crianças:
seguir protocolo de peso
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Bloqueio das Enzimas
Betalactamases.

Casos suspeitos
de mononucleose

Rash cutâneo;
Sintomas
gastrintestinais
e distúrbios do
balanço
hidroeletrolítico
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62,5 mg/5ml

Antiretrovirais

Oseltamivir

75 mg

(ver Anexo B).

Comprimido

Adultos ou crianças a
partir de 8 anos ou 40kg:
75mg/dose de 12 em 12
horas durante 5 dias.
(ver Anexo C)

Antiparasitário

Ivermectina

6 mg

Comprimido

6 mg/30kg (máx 4) a
cada 24 horas por 2
dias.

Inibição da neuromidase
viral com a consequente
modificação tanto na
agregação
das
partículas virais quanto
na sua liberação.

A
probenecida
aumenta
a
concentração do
carboxilato.

Nauseas,
vômitos,
diarreia,
tosse,
bronquite,
cefaleia

Possível inibição da
importação nuclear de
proteínas virais mediada
por IMPα / β1 do RNA
viral.
Evidências
registradas
apenas
sobre doses tóxicas.

Crianças menores
de 5 anos. Avaliar
risco x benefício
em gestantes, com
sugestão apenas
por prescrição por
ginecologista/

Erupção
cutânea,
edema, dor de
cabeça, tontura,
astenia, náusea,
vômito
e
diarréia.

obstetra.

* Indicado para pacientes que já estejam em tratamento a mais de 10 dias, em casos de contraindicação e/ou ausência de azitromicina, ou ainda
associada, quando o indivíduo estiver com suspeita de co-infecção bacteriana.

Quadro 3. Conduta terapêutica profilática, constando de vitaminas e sais minerais, destinada aos indivíduos suspeitos e/ou confirmados para
a COVID-19, classificados como quadro leve, moderado e grave, constando de desidratação e/ou deficiência destes, sobre consulta clínica,
no município de Piúma-ES, constando dos principais efeitos adversos.
Grupo
Terapêutico

Medicamento

Concentração

Forma
Farmacêutica

Posologia
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Sais de
Reidratação
Oral**

Vitaminas e Sais
Minerais

Sulfato de
Zinco

Vitamina C

-

30 mg

500 mg

Sachê
granulado

Comprimidos

Comprimido

Hidratação
hidroeletrolítica.

Pacientes sobre
intubação
e
Hipersensibilidad
e
aos
componentes da
formulação.
Pacientes
diabéticos.

Possível aumento na
absorção de água, com
renovação do tecido que
reveste
a
parede
intestinal, melhoria da
imunidade
local,
restringindo a replicação
do vírus.
Terapia
antioxidante,
possivelmente capaz de
reduzir a suscetibilidade
do
hospedeiro
a
infecções
do
trato
respiratório inferior.

Menores

Diluir em 1 Litro de água
e consumir em
24 horas.

01 comprimido ao dia
por 5 dias.

2 comprimidos
2 x ao dia
por 10 dias

de

12

anos e gestantes.

Insuficiência
Renal e Litíase
Urinária.

Náuseas
e
vômitos
em
pacientes
que
têm dificuldade de
manter fluidos no
estômago,
dificuldade
de
urinar ou bloqueio
intestinal.
Náuseas,
vômitos,
dor
epigástrica,
diarréia, letargia e
fadiga

Escorbuto
de
rebote; Cefaléia;
Diarréias,
náuseas; outros
distúrbios
digestivos;
Diurese
acentuada
e
Litíase Oxálica.

** Indicado no Tratamento de casos leves com sintomas diarréicos.
(ANVISA, 2020; ABRAN, 2020; BRASIL, 2020; EBSEERH, 2020; SESA-ES, 2020ª, SESA-ES, 2020b)

Quadro 4. Conduta terapêutica hospitalar, destinada aos indivíduos internados do hospital municipal para tratamento da COVID-19.
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Grupo
Terapêutico

Antibacterianos

Anticoagulantes

Medicamento

Ceftriaxona

Heparina

Ondansetrona

Concentração

1g

5000UI/ml

2mg/ml

Forma
Farmacêutica

Pó para solução
Endovenosa

Solução
injetável 0,25ml

solução injetável
ampola de 2ml

Posologia

2g ao dia
por 7 dias.

1ml subcutânea
12/12h por 10 dias

1 amp 8/8horas
por 7 dias.

Antieméticos

Bromoprida

5mg/ml

solução injetável
ampola de 2ml

1 amp 8/8horas
por 7 dias.
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Ação Esperada
A atividade bactericida
da ceftriaxona se deve à
inibição da síntese da
parede celular.
Espera-se
evitar
infecções
bacterianas
secundárias.

Interação
com
a
antitrombina, formando
um complexo ternário
que
inativa
várias
enzimas da coagulação,
como a trombina. Usada
evitar Coagulação Intra
Vascular Disseminada e
tromboses pulmonares.
Funciona como potente
antagonista, altamente
seletivo, dos receptores
5-HT3, controlando as
náuseas.
A principal ação da
bromoprida
está
relacionada ao bloqueio
dos
receptores
da
dopamina-2 (D2) no
sistema nervoso central
e no trato gastrintestinal.
Controlando
as
náuseas.

Contraindicação

Efeitos
Adversos

Pacientes com histórico
de
reações
de
hipersensibilidade à
penicilina
e
outros
agentes betalactâmicos
podem apresentar maior
risco
de
hipersensibilidade
à
ceftriaxona.
Trombocitopenia
severa;
endocardite
bacteriana
subaguda;
suspeita de hemorragia
intracraniana;
hemorragia
ativa
incontrolável; hemofilia;
retinopatia.

Eosinofilia,
leucopenia,
trombocitopenia,
diarréia,
fezes
amolecidas,
aumento
das
enzimas
hepáticas
e
erupção cutânea.
Sangramento
e
trombocitopenia.

Em uso concomitante
com
cloridrato
de
apomorfina, pois pode
provocar
hipotensão
profunda e perda de
consciência.
Presença de
hemorragia, obstrução
mecânica ou perfuração
gastrintestinal;
pacientes epilépticos ou
em uso de outras
drogas que possam
causar reações
extrapiramidais,
pacientes
com

Cefaléia,
sensação de calor
ou
rubor;
constipação;
reações no local
da injeção.
Inquietação,
sonolência,
fadiga e lassidão.

PREFEITURA DE PIÚMA
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feocromocitoma.
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5.

Discussão

O tratamento farmacológico da Síndrome respiratória aguda
grave causada pelo novo Vírus Corona ainda não é consolidado
cientificamente,

visto

que

o

SARS-CoV-2

foi

recentemente

descoberto, sendo necessário ainda uma gama de estudos
científicos laboratoriais, in vitro e in vivo e verificação de afinidade
molecular com os fármacos para os cientistas serem capazes de
promoverem estudos de casos e uma revisão sistemática com
intuito de mapear e consolidar uma rota terapêutica adequada
(BRASIL, 2020a).
Segundo um posicionamento acerca da profilaxia e tratamento
da COVID-19 veiculado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia
e Tisiologia, dia 29 de junho de 2020, constatou-se a não
existência
medicações

de

evidências

disponíveis

científicas
no

Brasil,

de
tais

que

quaisquer

como

das

ivermectina,

cloroquina ou hidroxicloroquina, isoladas ou associadamente, que
colaborem para melhor evolução clínica dos casos. Isso também é
verdade para vitaminas, como, por exemplo, a C e D, e
suplementos alimentares contendo zinco ou outros nutrientes.
De acordo com o as diretrizes para o tratamento farmacológico
do novo vírus Corona, a AMIB (2020) destaca a sugestão de evitar
o uso da hidroxicloroquina ou cloroquina de rotina no tratamento
da COVID-19, uma vez que apresenta baixo nível de evidência),
sendo recomendado o uso empírico com oseltamivir em pacientes
com síndrome respiratória aguda grave, ou em síndrome gripal
com fatores de risco para complicações, onde não se possa
descartar o diagnóstico de influenza (recomendação fraca, nível
de evidência muito baixo).
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O mesmo também foi constatado para a ação preventiva, onde
a SBPT (2020) ratificou a não existência de evidências científicas
de que quaisquer das medicações disponíveis no Brasil, tais como
ivermectina,

cloroquina

ou

hidroxicloroquina,

isoladas

ou

associadamente, que sejam capazes de evitar a instalação da
doença em indivíduos não infectados. Isso também é verdade
para vitaminas, como, por exemplo, a C e D, e suplementos
alimentares contendo zinco ou outros nutrientes.
Diante disso, a terapêutica medicamentosa da COVID-19 é um
desafio em saúde. Todavia, drogas utilizadas nos Estados Unidos
já foram comprovadas por sua eficiência e segurança terapêutica,
como

o

Remdesivir,

Ribavirin,

Oseltamivir,

Penciclovir

e

Ganciclovir. Logo, a determinação de qual terapia ser adotada no
início do tratamento, em situações mais brandas da doença, ou
em perfis mais graves, deve ser determinado por equipe
multiprofissional, haja vista a necessidade de monitoramento por
exames laboratoriais e de imagem contínuos (SBPT, 2020).
Estudos realizados pela Secretaria Estadual de Saúde do
Espírito Santo revelaram que, dentre os medicamentos estudados
(azitromicina

isolada

lopinavir/ritonavir,

e/ou

ositamivir,

associada
tocilizumabe,

a

cloroquina,

glicocorticóides,

heparina, dentre outros antimicrobianos), que todos demonstram
evidências baixa a muita baixa para o novo vírus Corona, contudo,
recomendam o uso do medicamento oseltamivir sobre suas
diluições, anteriormente padronizadas apenas para sintomáticos
respiratórios no tratamento da influenza, em especial H1N1.
Embora não tenha se encontrado na literatura protocolos
terapêuticos comprovados cientificamente, em sua integralidade,
sobre uso destes antiretroivirais, alguns estudos do Remdesivir
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em que responderam positivamente para COVID-19 em infecções
leves, bem como em infecções graves, exigindo internação (SPBT,
2020). Contudo, tais medicamentos ainda não se encontram
disponíveis para serem distribuídos pelo Ministério da Saúde,
assim, por unanimidade dos médicos e enfermeiros presentes na
reunião, ficou decidido sobre a recomendação dos medicamentos
supramencionados,incluindo o oseltamivir a todos os sintomáticos
respiratórios suspeitos ou confirmados para o novo vírus Corona,
devidamente notificados, agregando a cloroquina, apenas a uso
hospitalar, para pacientes moderados a graves, e inserindo ainda
o sulfato de zinco e a vitamina C, como terapia oral e
antioxidante, para indivíduos em estágio leve acometidos e/ou
suspeitos para o novo vírus Corona.
Estudos recentes, divulgados amplamente em média, porém,
até

o

momento,

considerando

não

avaliação

publicados
crítica

por

em

revistas

pares,

de

indicam

impacto,
que

a

dexametasona, na dose de 6mg, pelo período de 10 dias, possa
ser benéfica em casos graves, aos quais necessitem de suporte
respiratório, tais como oxigenoterapia ou ventilação mecânica, ou
ainda portadores de doenças respiratórias, sobre agudinização
destas (SBPT, 2020).
De acordo com a SESA, em sua nota técnica 42/2020, a
corticoterapia pode ser aplicada em fases mais avançadas da
doença, como no caso de superposição de síndromes pulmonares
no curso da doença, geralmente, após 10º dia dos sintomas e
quando descartadas infecções bacteriana sem atividade. E ainda,
em casos em que o paciente apresentar critérios para síndrome
hemofagocítica, bem como, aos pacientes que usam corticóide
para condições de base, prescritos como necessidade habitual,
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sendo tais condições mantidas neste protocolo, cabendo o
monitoramento

de

risco

de

co-infecções

pela

sua

ação

imunossupressora.
Outra informação relevante trata-se do uso da ivermectina,
uma vez que apenas suas doses tóxicas estão evidentes no
combate ao vírus Corona, como pode ser observado na figura 3
(CALLY et. al., 2020). Uma nota da ANVISA no último dia 10 de
julho

destaca

que

não

existem

estudos

conclusivos

que

comprovem o uso desse medicamento para o tratamento da
COVID-19, bem como não existem estudos que refutem esse uso,
ressaltando que Cabe ressaltar que o uso do medicamento para
indicações não previstas na bula é de escolha e responsabilidade
do médico prescritor.
Diante o exposto e considerando ausência de evidências sobre
tratamentos em assintomáticos e/ou como forma preventiva, bem
como, considerando sua hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, ficou
decidido ainda na reunião em questão sobre a indicação deste
medicamento, em quantitativo de 4 comprimidos, intercalados,
apenas a sintomáticos respiratórios, devidamente notificados, ou
ainda, para tratamento parasitário, conforme sua indicação,
mediante

apresentação

contraindicação

de

de

albendazol

laudo
para

médico

constando

endoparasitoses

e

da
de

permetrina para ectoparasitoses, os quais apresentam ampla
evidência científica e estão regulamentados junto a ANVISA para
tais indicações.
Figura 3. Ivermectina como um potente inibidor do SARS-CoV2 isolado clinicamente na Austrália/VIC01/2020.
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Fonte: (CALLY et. al., 2020)
No que tange ao tratamento com anticoagulantes, como medidas
preventivas, embora algumas instituições não tenham recomendado
seu uso, com base em estudos nacionais e internacionais, apesar de
pequeno grupo populacional, a SESA-ES (2020), recomenda seu uso
em ambientes hospitalares como medidas protetivas, cabendo esta
recomendação a ser seguida a indivíduos internados no Hospital
Municipal Nossa Senhora da Conceição, sobre o uso da Heparina,
subcutânea, padronizada na Relação Municipal de Medicamentos,
cabendo o monitoramento do D-dímero. E, no caso da impossibilidade
deste exame, usar o escore de coagulopatia induzida pela sepse
(ISTHSIC>4pontos)(anticoagulaçãoplena, assim como, em pacientes
com hipoxemia refratária, mas sem alterações em D-dímer, verificar
possibilidade de uso de doses de 40mg a cada 12 horas ou ainda 1mg
por kilo 1 vez ao dia.
Por fim, caberá a todos os prescritores, responsáveis pelo
atendimento dos indivíduos suspeitos e/ou confirmados para o novo
vírus Corona, o registro de todas as medidas terapêuticas e não
terapêuticas adotadas no prontuário do paciente e ainda na planilha
de monitoramento dos mesmos.
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6. Considerações Finais
Embora pesquisadores em todo o mundo estejam buscando diariamente
evidências em prol de drogas específicas e estejam desenvolvendo vacinas
como medida protetiva no controle do novo vírus Corona, o SARS-CoV-2
(COVID-19), por trata-se de um novo agente etiológico, este vírus tem sido um
grave problema de saúde pública, representado por suas elevadas taxas de
letalidade, constando de seus agravos e riscos de co-infecção, especialmente
no município de Piúma, constando de 9 óbitos até a finalização deste
documento.
Assim, a garantia ações de promoção e saúde como estratégia de
contenção, minimizando a ocorrência de novos infectados, a partir do
isolamento social, revela-se primordial no controle deste vírus, cabendo a
vigilância sanitária a verificação do cumprimento de boas práticas junto ao
setor regulado, público e privado.
No entanto, a necessidade de busca ativa a ser desenvolvido pelos setores
de atenção básica e vigilância epidemiológica, a partir da notificação, revelamse essenciais no tratamento destas doenças, evitando sua evolução e
monitorando seus possíveis agravos. Logo, a partir da padronização de
tratamentos, baseando-se em evidências científicas, podemos ter um norteio
sobre a efetividade dos mesmos, minimizando ainda riscos e possíveis
intoxicações

por

automedicações,

interações

medicamentosas,

hipersensibilidade a fármacos e demais efeitos adversos.
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Espera-se, portanto, com este protocolo, a redução da morbi-mortalidade
em Piúma, decorrente da COVID-19, bem como, a promoção do uso racional
de medicamentos, atuando sobre a prevenção quaternária em saúde pública.
Por fim, vale destacar que este protocolo poderá ser alterado,
considerando atualizações mediante novas evidências científicas sobre
terapêutica e medidas protetivas por imunização, junto à atenção primária em
saúde.
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ANEXOS

ANEXO A – Dose x Peso para prescrição de Azitromicina em crianças.

PESO

POSOLOGIA

5 a 14 kg

10 mg/kg 1 x ao dia, durante 5 dias.

15 a 25 kg

200 mg/kg 1 x ao dia, durante 5 dias.

26 a 35 kg

300 mg/kg 1 x ao dia, durante 5 dias.

36 a 45 kg

400 mg/kg 1 x ao dia, durante 5 dias.

Acima de 45 kg

500 mg durante 5 dias.
Fonte: (BRASILb, 2020).

ANEXO B – Dose x Peso para prescrição de Amoxicilina+Clavulanato em
crianças.

IDADE/PESO
6-12 anos (18-40 kg)

POSOLOGIA
5 mL três vezes ao dia
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10 mL três vezes ao dia

Fonte: (BRASILb, 2020).

ANEXO C – Diluição do Medicamento Oseltamivir
Medicamento

Posologia
Criança

Oseltamivir
(Tamiflu®)

Idade/Peso

Concentração por
peso

0 a 8 meses

3mg/kg a cada 12h

9 a 11 meses

3,5mg/kg a cada 12h

≤ 15 Kg

30mg a cada 12 horas

15 a 23 Kg

45mg a cada 12 horas

23 a 30 Kg

60mg a cada 12 horas

> 40 Kg

75mg a cada 12 horas

Adulto
Período
75mg a cada 12 horas pelo
período de 5 (cinco) dias
5
(cinco)
dias

Condições de Risco para indicação ao uso do medicamento:
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● Grávidas em qualquer período gestacional;

● Puérperas até duas semanas após o parto (aborto ou perda fetal);
● Adultos ≥ 60 anos e Crianças < 5 anos (maior risco de hospitalização é
em menores de 2 anos com maior taxa de mortalidade);
● Indivíduos menores de 19 anos em uso prolongado de ácido
acetilsalicílico (risco de síndrome de Reye);
● Indivíduos que apresentem:








Pneumopatias (incluindo asma);
Pacientes com tuberculose de todas as formas;
Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica);
Nefropatias ou Hepatopatias;
Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);
Transtornos neurológicos e do desenvolvimento que comprometem
a função respiratória ou aumentam o risco de aspiração;
 Imunodeprimidos associada a medicamentos, neoplasias, HIV/AIDS
ou outros;
 Obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal –
IMC ≥ 40 em adultos).
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