
 

 

PROTOCOLO ASSISTENCIAL DE MANEJO E 

TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO 

CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) PARA HOSPITAL DE 

CAMPANHA ANHEMBI – HMCamp 

 

 

Pacientes encaminhados dos Hospitais Públicos, 

UPAs, AMAs e Pronto Socorros deverão preencher 

todos os critérios de inclusão para vagas no HMCamp: 

 

 
- Idade ≥ 18 anos; 

- Tempo de permanência no serviço de origem ≥ 24 horas; 

- Frequência respiratória ≤24 irpm; 

- SpaO2> 92% em ar ambiente ou SpaO2 ≥ 94% 

com O2 ≤ 3 l/min sob cateter nasal; 

- Estabilidade hemodinâmica, sem uso de drogas vasoativas 
(PAS 

>90mmHg ou PAM>65mmHg); 

- Glasgow 15; 

- Coleta de exame no serviço de origem para COVID-19 

(PCR ou exame sorológico) com o número de protocolo 

anotado na ficha de solicitação E preenchimento de 

notificação de síndrome respiratória aguda grave hospitalar, 

com suspeita de COVID-19; 

- Nos casos encaminhados por hospitais, é necessária a 
realização prévia 

de tomografia de tórax sugestiva de COVID-19. Nos casos 

encaminhados das AMAs, pronto socorros e UPAs é 

desejável a realização prévia da  tomografia. 
 

 
 
 
 
 



 

 

- Critérios de exclusão: 

• Doença onco-hematológica 

• Transplantado ou em uso de imunossupressores 

• Quimioterapia nos últimos 30 dias ou neutropenia < 
1.000 

• Tuberculose referida e não tratada 

• Terapia renal substitutiva 

• Doença psiquiátrica em surto 
 

• Isolamento de contato por bactéria MDR 

(“multidrug-resistant”) no local de internação 

prévio 

• Gestante 

• Pacientes que possuam diagnóstico confirmado de 
H1N1 

 
 

   Pacientes encaminhados de UTIs ou semi 

intensivas deverão preencher todos os critérios 

de inclusão para vaga no HCA: 

 

- Idade ≥ 18 anos 

- Tempo de início dos sintomas: > 7 dias 
- Extubação e/ou ausência de ventilação não invasiva (VNI) > 

48 horas 

- SpaO2> 92% em ar ambiente ou SpaO2 ≥ 94% com O2 ≤ 

3l/min sob cateter nasal 

- Hemodinâmica: estável >24h (PAS>90mmHg ou 

PAM>65mmHg), sem uso de drogas vasoativas. 

-  

- Critérios de exclusão: 

•   Terapia renal substitutiva 

• Alteração de consciência ou delirium hiperativo 

(Glasgow menor do que 15) 
 

• Tuberculose referida e não tratada 

• Doença psiquiátrica em surto 



 

 

• Isolamento de contato por bactéria MDR no 

local de internação prévio 

• Gestante 

• Pacientes que possuam diagnóstico confirmado de 
H1N1. 

 

Critérios para transferência de pacientes dos leitos de 

clínica para os leitos de estabilização 

(presença de um ou mais critérios): 

 

• Pacientes que apresentaram falência à 

oxigenioterapia (SpO2 < 94% e /ou FR > 30 

irpm com sinais de desconforto respiratório, 

após 1 hora de máscara com reservatório. 

• Pacientes idosos (idade > 65 anos) ou 

pacientes com disfunções orgânicas prévias 

que apresentam FR ≥ 24 irpm com sinais de 

desconforto respiratório após 1 hora de 

máscara com reservatório. 

• Pacientes com insuficiência respiratória elegíveis ao uso 
de VNI. 

• Pacientes com insuficiência respiratória com 
necessidade de IOT  

precoce. 

• Pacientes com instabilidade hemodinâmica ou choque. 

• Disfunções orgânicas agudas (insuficiência renal 

aguda, alteração do nível de consciência, insuficiência 

hepática, etc.). 

• Sepse ou choque séptico com hipotensão arterial (PAS 

< 90 ou PAM < 65) e/ou sinais de hipoperfusão tecidual 

(lactato > 36 mg/d)  


