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1. CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO 

a. Indicação de Internação Hospitalar 

i. Desconforto Respiratório objetivamente verificado:  

1. Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, 

batimento de asa nasal); 

2. Taquipneia (FR ≥24 ipm); 

3. Dessaturação (SpO2 <93% em ar ambiente); 

ii. Febre Persistente >72 horas e sintomas respiratórios; 

iii. Pacientes acima de 50 anos com duas ou mais comorbidades e que refere piora 

de sintomas a partir do final da primeira semana do quadro; 

iv. Idoso> 70 anos com apresentação atípica (quadro pode se iniciar com sintomas 

gastrointestinais antes dos respiratórios e TC de tórax alterada); 

v. Imunodeprimidos: Com sintomas respiratórios e TC de Tórax sugestiva de 

Covid-19 na admissão 

b. Considerar internação em UTI para seguintes casos: 

i. Sem melhora da saturação de oxigênio apesar da oferta de O2 (SatO2 <93% 

com oferta de 6L/min); 

ii. Esforço ventilatório (uso de musculatura acessória, tiragem intercostal, 

batimento de asa nasal) apesar da oferta de O2; 

iii. Relação pO2/FiO2 < 200; 

iv. Hipotensão arterial; 

v. Alteração da perfusão periférica (tempo de enchimento capilar); 

vi. Alteração do nível de consciência; 

vii. Oligúria; 

c. Considerar internação de enfermaria: 

i. Paciente com melhora clinica após oferta de O2; 

ii. Estável hemodinamicamente; 

 

2. EXAMES NA ADMISSÃO 

a. Swab oro-nasal (CORV) somente após 3º dia do início dos sintomas 

b. TC de tórax sem contraste* 
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c. Proteína C Reativa 

d. Hemograma completo 

e. TGO/TGP 

f. CPK ** 

g. D-dímero* 

h. Troponina** 

i. DHL** 

j. Creatinina/Ureia 

k. BNP (para pacientes acima de 70 anos ou cardiopatia prévia)** 

l. Gasometria arterial 

m. Eletrocardiograma (para pacientes acima de 60 anos ou cardiopatia prévia)** 

 

*Somente repetir com indicação de especialistas. 

**Somente coletar na admissão, ou com indicação específica durante evolução do paciente. 

 

3. FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE COLETA DE SWAB: 

a. Segunda a Sexta Feira (07-17h) 

i. Solicitar interconsulta da Infectologia com pedido: SWAB COVID-19. A 

interconsulta deixará com o médico assistente na unidade o pedido de Swab, 

junto da ficha de notificação (que deve ser completada pela equipe da 

unidade) e kit de Swab; 

ii. Nas unidades de internação (enfermaria e UTI) o responsável pela coleta será 

o médico assistente do paciente. Na UER a coleta será realizada pela equipe 

do DLC; 

iii. Se possível, priorizar coleta no leito de destino do paciente; 

iv. Utilizar paramentação para aerossóis e contato (avental, luvas de 

procedimento, óculos de proteção, gorro descartável, máscara N95); 

b. Segunda a Sexta Feira (17-07h) e Finais de Semana 

i. Entrar em contato com gestão de leitos que irá solicitar ao plantonista da MI 

que avalie o caso e deixe o pedido, notificação e Kit de Swab na unidade 

solicitada. 
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ii. Para o AA, o pedido de exame será deixado na DLC do PS, enquanto a 

notificação deverá ser feita pelo médico assistente do AA. 

iii. Nas demais unidades a notificação será feita pelo médico assistente do 

paciente e deverá ser deixada no Plantão Controlador (4º andar). 

iv. A coleta de Swab deverá ser coletada preferencialmente na unidade de 

destino do paciente (enfermaria ou UTI), e excepcionalmente deverá ser 

coletada no PS. 

c. A coleta deverá ser feita somente após o terceiro dia de sintomas, caso negativo e 

paciente permanecer com alta suspeita do diagnóstico deverá ser mantido em 

isolamento e realizar nova coleta após no mínimo 48 horas (conforme fluxograma). 

d. Situações de dúvida diagnóstica com necessidade de nova coleta de Swab ou 

complementação diagnostica deverá ser solicitada nova Interconsulta da MI. 

 

 

 

4. SUPORTE DE O2: 

a. Cateter nasal de O2: 

i. Se pacientes com saturação O2 < 93% em ar ambiente; 

ii. Ofertar no máximo 6L/min; 

b. Máscara de Venturi:  

i. Se paciente apresentar saturação de O2 < 93% em uso de cateter de O2; 
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ii. Titular o fluxo de oferta de O2 conforme demanda do paciente; 

c. Intubação Orotraqueal: 

i. Caso mesmo em suporte de Venturi 50% paciente apresentar Sat O2 < 90%; 

e/ou 

ii. Apresentar sinais de desconforto respiratório;  

*Usar EPIs indicados para procedimento geradores de aerossol. 

 

5. PRESCRIÇÃO: 

a. Prescrição no momento da admissão deve contemplar: 

i. Ceftriaxona 2g 1xdia por 5 dias 

ii. Azitromicina 500mg VO 1xdia por 5 dias*  

iii. Oseltamivir 75mg 12/12 horas por 5 dias**  

iv. Enoxaparina dose profilática (máximo 80mg/dia) 

*avaliar contraindicações relativas: cardiopatia/QT alargado. 

**atenção para ajuste conforme função renal: 

Clearance de Cr Oseltamivir 

> 60 ml/min 75mg  12/12 h 

60 – 30ml/min 30mg 12/12 h 

< 30ml/min 30mg  24/24 h 

Hemodiálise 30mg pós-sessão 

CAPD 30 mg 1 vez por semana 

 

b. Evitar prescrição de inalação, caso seja necessário prescrever medicamentos 

broncodilatadores na forma de "puffs”; 

c. Hidroxicloroquina 

i. O uso de Hidroxicloroquina está sugerido em nota informativa do Ministério 

da Saúde, porém baseado em evidência preliminar de benefício em casos 

moderados. Desta forma, será avaliado o uso caso a caso; 

ii. Realizar ECG antes do início da droga e acompanhar durante toda a internação 

o intervalo QT, pois a cloroquina pode aumentar esse intervalo, especialmente 

se utilizada com outras drogas que prolongam o QT. Na presença de 
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insuficiência renal ou insuficiência hepática graves, reduzir a dose de 

cloroquina para 50%; 

 

 

6. CRITÉRIOS DIAGNOSTICOS: 

a. Confirmado: PCR positivo em Swab Nasofaringe, Lavado Broncoalveolar ou Secreção 

Traqueal; 

b. Presumido: quadro clínico sugestivo, imagem radiológica (TC Tórax) com achado 

compatível, independentemente do PCR COVID-19; 

i. Manter em isolamento, considerar como COVID-19; 

c. Descartado: imagem não sugestiva e PCR COVID-19 negativo, com outro diagnóstico 

que justifique o caso; 

 

7. CRITÉRIOS DE ALTA:  
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a. Paciente clinicamente estável após 10 dias do início dos sintomas com no mínimo 48 

horas sem suporte de O2 e afebril pelo mesmo período. 

b. Ao final das visitas assistenciais as altas e transferências deverão ser informadas à 

Gestão de Leitos (3375/3376). 

 

8. SITUAÇÕES ESPECIAIS: 

a. Pacientes com COVID-19 confirmado que sejam transplantados de órgãos 

sólidos/células tronco-hematopoiéticas OU que necessitem tratamento 

imunossupressor, deverão preencher os seguintes critérios para transferência para 

outros institutos: 

i. Estar assintomático. 

ii. Idealmente com 2 PCRs não detectados com intervalo de 24 horas entre si, após 

pelo menos 14 dias do início dos sintomas. 

b. Pacientes com critérios clinico e epidemiológico positivos para COVID19, mas com 

PCR de nasofaringe não detectado e tomografia inconclusiva, deverão permanecer 

em isolamento em enfermaria de suspeitos até definição diagnóstica. 

 

9. ÓBITO 

a. O Hospital das Clínicas foi autorizado pelo CREMESP e Secretaria da Saúde a realizar 

autópsia minimamente invasiva. Caso seja optado por esta modalidade fazer a 

solicitação para o SVO. Neste caso eles farão o atestado de óbito definitivo. 

b. Caso o médico opte por atestar o óbito, segundo o documento da Secretaria de Saúde 

de SP, as orientações para o preenchimento do atestado de Óbitos Hospitalares serão: 

preenchimento pelo médico que atendeu o paciente ou o plantonista. Mesmo com 

curto período de internação. 

c. Preenchimento do atestado de casos confirmados: 
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d. Preenchimento do atestado de casos suspeitos 
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e. Fluxo completo de declaração de óbito  

 


