
 

 

 

MANEJO CLÍNICO E TRATAMENTO AOS PACIENTES COVID-19 

 

OBS.: Utilizar precaução padrão para todos os atendimentos realizados ao paciente, conforme 

documento institucional COVID-19. 

 

1. Procedimentos que geram aerossol:  

✓ Intubação orotraqueal (IOT)  

✓ Traqueostomia 

✓ Broncoscopia 

✓ Ressuscitação cardiopulmonar  

✓ Aspiração aberta  

✓ Nebulização 

✓ Ventilação manual antes da intubação 

✓ Desconectar paciente do ventilador 

✓ Ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

✓ Indução de escarro / coletas de amostras nasotraqueais  

 

A intubação orotraqueal deve ser realizada seguindo o protocolo estabelecido abaixo. 

Traqueostomia** e broncoscopia devem ser realizados somente em casos individualizados. ** 

Considerar a partir do 21º dia em pacientes em intubação orotraqueal. 

A Ressuscitação cardiopulmonar deve ser realizada seguindo o protocolo estabelecido abaixo.  

Demais procedimentos não devem ser realizados.  

 

2. Equipamentos de proteção individual:  
 
Utilização dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual) para o atendimento de casos 
suspeitos/confirmados:  

1. Remover itens pessoais dos bolsos (celular, caneta, tesoura, carimbo), 

2. Higienizar as mãos com álcool ou lavar com água e sabonete, 

3. Calçar o primeiro par de luvas de procedimento, 

4. Vestir o avental, amarrando-o no pescoço e na cintura, 

5. Calçar as luvas de procedimentos e adaptar as mangas do avental embaixo das luvas. Utilizar 

micropore / esparadrapo / fita adesiva para fixar bem as luvas, 

6. Colocar máscara N95 e se certificar que está completamente vedada (fazer teste de vedação). 

– Durabilidade de 14 dias. Manter em bom estado e após utilização guardá-la em saco ventilado 

e identificado,  
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7. Colocar os óculos de proteção, 

8. Colocar o gorro, cobrindo a maior parte do rosto, cabelo e orelhas, 

9. Colocar o protetor facial – (equipamento que estende a durabilidade da máscara N95/PFF2 e 

item obrigatório durante procedimentos que geram aerossol.  

Observação: A presença de pelos faciais na zona de contato da máscara com o rosto (barba, bigode, 

costeletas, ou mesmo barba de alguns dias por fazer) permite a penetração de patógenos na zona de 

selagem do rosto, reduzindo drasticamente sua capacidade de proteção.  

 

Retirada dos EPIs (Equipamento de Proteção Individual): 

1. Remover o protetor facial e acondicionar na pia para limpeza com água e sabão ou peróxido 

de hidrogênio – Peroxy 4D; 

2. Retirar o primeiro par de luvas de procedimento e descartar no lixo infectante; 

3. Retirar o avental. (cuidadosamente sem rasgar para não gerar aerossol) e descartar; 

4. Remover o gorro; 

5. Retirar o segundo par de luvas e higienizar as mãos; 

6. Remover os óculos e acondicionar na pia para limpeza com água e sabão ou peróxido de 

hidrogênio – Peroxy 4D; 

7. Retirar a máscara com cuidado para acondicionar no saco plástico sem tocar no filtro; 

8. Higienizar as mãos. 

3. Atendimento (PA/PS/Ambulatório COVID): 

•  Na chegada questione o paciente ou acompanhante sobre sintomas de alguma infecção 

respiratória, conforme conceitos abaixo: 

 

 



 

 

 

•  Oferte a máscara cirúrgica ao paciente, 

• O profissional da saúde que realizar a triagem/atendimento, deve estar paramentado com os 

EPIs: gorro, óculos de proteção, máscara PFF2, avental descartável (AZUL) e luvas de 

procedimento bem como o protetor facial, conforme protocolo COVID02 – Medidas de 

Precaução para Pacientes e Profissionais, 

•  Após anamnese e exame físico, realizar a troca das luvas de procedimento antes de tocar em 

mobiliário, caneta, prontuário físico, computador e telefone, 

•  Após o atendimento ao paciente, retirar paramentação e higienizar as mãos com água e sabão 

finalizando com álcool, 

•  Higienizar o ambiente imediatamente após o atendimento com quaternário de amônia + peróxido 

de hidrogênio (PEROXY 4D), 

Detalhes do atendimento no AMBULATÓRIO COVID, PA e PS estão descritos no documento 

COVID03 – Atendimento Pacientes Suspeitos Ambulatório COVID, PA e PS. 

 

Em necessidade de internação hospitalar: 

• O médico plantonista entrará em contato com o sobreaviso da pneumologia e realizará a 

prescrição conforme orientação do pneumologista do dia. Avaliar a necessidade, em conjunto com 

o médico assistente, de leito de enfermaria ou leito de UTI.  

• Para que ocorra a redução de circulação de pessoas no ambiente hospitalar, bem como, da 

utilização desnecessária de EPIs, o sobreaviso da pneumologia do dia, para o qual o paciente 

será́ internado, não necessita avaliar o paciente na unidade (PA/PS/Ambulatório COVID), ficando 

a cargo do plantonista realizar a prescrição médica para o primeiro dia da internação.  

• Exames a serem solicitados no PA/PS e Ambulatório COVID quando necessitar de internação:  

1) Eletrocardiograma  

2) Hemograma 

3) Plaquetas 

4) Coagulograma 

5) Função renal 

6) Eletrólitos 



 

 

7) Perfil hepático 

8) CPK 

9) DHL 

10) PCR  

11) Troponina  

12) D-dímeros 

13) Gasometria arterial 

  

✓ PCR SARS-CoV2: pacientes com indicação de internação e profissionais da área da saúde – 

Coletar amostra clínica (secreção de nasofaringe e orofaringe) até o 10º dia dos sintomas, 

preferencialmente do 3º ao 5º dia, para realização de RT-PCR. Orientações da coleta estão 

registradas no protocolo COVID04 – Coleta Painel Viral. 

✓ Tomografia computadorizada (TC) de tórax: considerar em pacientes suspeitos e com Sat 

<95% e/ou sinais clínicos de desconforto respiratório.  

 

Indicações de internação hospitalar:  

• SpO2 ar ambiente < 95%, 

• Cianose, 

• Acometimento pulmonar significativo: TC de tórax com > 50% de comprometimento (considerar 

tempo de evolução dos sintomas), 

• Descompensação associada de patologias prévias – a critério, 

• Disfunção orgânica ou piora clinica com necessidade de provável suporte intensivo.  

 

✓ Pacientes sem critérios de internação, mas sendo do grupo de risco, devem ser orientados a 

manter seguimento periódico e observação domiciliar de piora (oximetria de pulso em 

aplicativos pode ser uma opção). 

✓ Grupos de Risco: população indígena; crianças ( < 19 anos em uso prolongado de AAS (risco 

de síndrome de Reye), pneumopatias (incluindo asma); tuberculose; cardiovasculopatias 

(excluindo HAS); doenças hematológicas, distúrbios metabólicos (incluindo DM); transtornos 

neurológicos e do desenvolvimento que possam comprometer a função respiratória ou 

aumentar o risco de aspiração (disfunção congênita, lesões medulares, epilepsia, paralisia 

cerebral, Síndrome de Down, AVE ou doenças neuromusculares); imunossupressão associada 

a medicamentos, neoplasias, HIV/AIDS, obesidade (IMC ≥ 40); nefropatias e hepatopatias. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Suplementação de oxigênio:  

 

• A suplementação de oxigênio deve ser realizada no menor fluxo possível (até 5 L/min) para 

manter SpO2>90%, com óculos nasal acoplado à narina e utilizando máscara cirúrgica no 

paciente, 

• Máscara de Hudson (com reservatório) deverá ser usada para pré-oxigenar o paciente antes 

da IOT, a mesma sendo colocada por cima da máscara cirúrgica, ajustada para que fique bem 

acoplada e respeitando o limite de até́ 6L/min de fluxo, 

• Máscara de Venturi e Ventilação Mecânica Não Invasiva e Nebulizadores não devem ser 

utilizados, 

• Alvo de SpO2 >90% e SpO2 >94% em gestantes. 

 

Critérios para admissão em UTI: 

 

• Insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica invasiva, 

• Sepse ou Choque Séptico com hipotensão arterial (PAS < 90 ou PAM < 65) e/ou sinais de 

hipoperfusão tecidual (lactato > 36 mg/dL), 

• Disfunções orgânicas agudas (insuficiência renal aguda, alteração do nível de consciência, 

insuficiência hepática e etc.). 

 

Indicação de intubação:  

 

• Hipoxemia: saturação < 90% com oxigênio suplementar adequada +  

• Instabilidade Respiratória E/OU Torpor E/OU Hipercapnia. 

 

5. Medicações:  

 

5.1 Antibioticoterapia:  

• Cefuroxima 1,5g IV de 8/8 horas por 7 dias OU Amoxicilina Clavulanato 1g IV de 8/8 horas por 

7 dias  

• Azitromicina 500mg VO/SNG 24/24 horas por 5 dias  

• Levofloxacina 750mg IV 24/24h 7 dias (alérgicos a betalactâmicos) 

• Oseltamivir 75mg VO/SNG 12/12 horas por 5 dias (se PCR ou teste rápido  

influenza negativo deverá ser suspenso)  

 



 

 

5.2 Hidroxicloroquina/Cloroquina: 

 

1) Indicações: 

a) Pacientes hospitalizados com formas graves de COVID-19 (dispneia, FR>30, 

Saturação<93%, PaO2/FiO2< 300, infiltração pulmonar > 50% nas primeiras 48h). 

b) Casos críticos (falência respiratória, choque séptico e/ou disfunção de múltiplos órgãos). 

 

2) Posologia: 

a) Cloroquina: 3 comprimidos 150mg 2x/dia no primeiro dia, seguido de 3 comprimidos de 150mg 

1x/dia até o quinto dia, 

 

OU 

 

b) Hidroxicloroquina: 1 comprimido 400mg 2x/dia no primeiro dia, seguido de 1 comprimido 400mg 

1x/dia até o quinto dia. 

 

3) Considerações: 

a) Verificar o ECG antes do início, risco de prolongamento do intervalo QT, 

b) Em pacientes com ECG basal normal, realizar ECG de 48/48 horas, 

c) Em caso de alteração eletrocardiográfica existente previamente em ECG basal (QT>500mm), 

solicitar avaliação da cardiologia, 

d) Na presença de insuficiência renal ou hepática graves, reduzir a dose da cloroquina em até 

50% (conforme DCE abaixo): 

i. DCE ≥10 mL/min: sem ajuste, 

ii. DCE <10 mL/min: 50% da dose, 

iii. Hemodiálise, diálise peritoneal: 50% da dose. 

 

e) Para pacientes abaixo de 60kg, fazer ajuste de dose para 7,5mg/kg. 

 

4) Contraindicações: 

a) Hidroxicloroquina/Cloroquina: presença de alterações do campo visual ou retinopatia, 

hipersensibilidade conhecida (4-aminoquinolina ou derivados). 

 

 

 



 

 

5) Orientações adicionais:  

a) Além de considerar a autonomia do médico assistente, o SCIH (ramal 7156 ou 99979-2929) 

encontra-se à disposição para discussão individualizada dos casos, 

b) Quando da prescrição de cloroquina, preencher formulário para solicitação do medicamento 

via hospital de referência, 

c) A indicação das drogas é “off-label”, baseado em nível fraco de evidência contra SARS-CoV2. 

 

Terapias inalatórias:  

• Paciente já́ em uso de tratamentos inalatórios por doença pulmonar crônica previa, devem 

manter o uso no ambiente hospitalar, 

• Não utilizar nebulizadores em pacientes suspeitos, 

• Para manejo de broncoespasmo, utilizar salbutamol spray ou SC.  

 

Anticoagulação:  

• Realizar profilaxia para TVP/TEP em todos pacientes internados suspeitos,  

• Considerar anticoagulação em paciente com D-dímeros elevados e graves em ambiente de 

UTI, 

• Anticoagular se alta suspeita de TEP associado.  

 

Corticoide:  

• Pode ser usado no manejo de broncoespasmo de forma sistêmica,  

• Considerar o uso em pacientes graves quando: rápida progressão de imagem E piora da 

ventilação.  

 

Outros tratamentos: 

• Existem outras opções terapêuticas citadas na literatura (plasma convalescente, medicações) 

com potencial benefício, porém com limitação em virtude de fraca evidência. Sugere-se 

individualizar a indicação frente aos casos. 

 

6. Transporte intra-hospitalar:  

• Todo e qualquer transporte desnecessário do paciente é contraindicado,  

• RX se possível realizar no leito; 

• Outros exames: avisar a equipe da unidade do local do exame;  

• Manter a máscara cirúrgica no paciente durante o período de deslocamento e exame;  

• A equipe de saúde envolvida deverá estar paramentada. 



 

 

• Paciente de UTI em IOT/VM será acompanhado pelo anestesista, enfermeira e técnico de 

enfermagem adequadamente paramentados. 

• Higienização de mãos após o atendimento;  

• Higienização do ambiente com quaternário de amônia + peróxido de hidrogênio (PEROXY 4D).  

 

7. Procedimentos invasivos (quando necessários):  

• Realizar sondagem nasogástrica (SNG), pois não necessita radiografia de controle; 

• Realizar sondagem vesical de demora (SVD) no momento da admissão; 

• Priorizar passagem de cateter venoso central (CVC), às cegas (evitar contaminação do 

ultrassom), em veia femoral (não necessita radiografia de controle); 

• Linha arterial às cegas topografia de maior experiência do profissional.  

 

8. Intubação orotraqueal:  

• Deverá ser realizado pelo médico mais experiente presente no local no momento do 

procedimento.  

 

Fluxo no PA/PS: 

• Se houver leito de UTI prontamente disponível e as condições clinicas do paciente permitirem 

o aguardo, idealmente deverá ser realizado em leito de UTI (segurança do ambiente), 

• Caso não haja leito de UTI ou as condições clinicas não permitirem, deverá ser realizado pelo 

plantonista do PA/PS.  

 

Fluxo na enfermaria: 

• Se houver leito de UTI prontamente disponível e as condições clinicas do paciente permitirem 

o aguardo, idealmente deverá ser realizado em leito de UTI (segurança do ambiente), 

• Caso não haja leito de UTI prontamente disponível, deverá ser realizado pelo sobreaviso 

presencial da clínica médica (de segunda a sexta das 8h às 18h). Nos demais horários, contatar 

o plantão da clínica com a retaguarda do plantonista do PS (ou PA na impossibilidade do PS). 

 

Cuidados para o procedimento:  

• Paramentação adequada → segurança e proteção da equipe em primeiro lugar. 

• Acesso ao box/quarto: 3 profissionais. Estabelecer MUITO BEM as funções de cada um e 

repassar com a equipe. Todos paramentados para procedimentos geradores de aerossol:  

1) Médico: liderança, planejamento das medicações, checagem de materiais, 

procedimento; 

2) Enfermeiro: checagem de materiais, administração das medicações; 



 

 

3) Técnico de enfermagem: alcançar materiais, descarte adequado.  

• Garantir a presença de 01 técnico de enfermagem fora do box/leito como “circulante” para 

retaguarda;  

• Se possível, outro médico disponível na “área limpa” a disposição para ajudar; 

• Posicionar o carro de PCR do lado de fora do box/leito com a circulante ofertando os materiais; 

• Após o término de todos os procedimentos e desparamentação, lembrar da higienização de 

mãos; 

• Se possível realizar IOT, passagem de CVC, linha arterial, SNG e SVD em sequência, para 

evitar maior circulação e uso indiscriminado de EPIs; 

• Não é necessário RX após intubação - confirmação da intubação por capnografia + expansão 

pulmonar; 

• Ter plano B traçado em caso de falha da primeira tentativa (na seguinte ordem bouggie, 

máscara laríngea, segundo médico para tentar); 

• Em casos de exceção, pode-se recorrer a realização de cricostomia. 

 

Materiais:  

Organizar todos os materiais fora do box/leito na “área limpa”:  

• Circuitos já́ montados  

• Ventilador  

• 2 laringoscópios testados  

• Pinça reta forte (para clampear TOT)  

• Seringa, cadarço, sonda de aspiração, TOT ocluído; 

• Medicamentos previstos para uso  

Manter na área limpa BOUGGIE e MÁSCARA LARÍNGEA em stand by rapidamente disponíveis.  

 

Pré-oxigenação:  

• Preencher reservatório da máscara de Hudson com 15L/min antes de acoplar ao paciente. 

Quando cheia, reduzir fluxo para 6L/min (paciente com máscara cirúrgica por baixo); 

• Utilizar o menor fluxo possível para oxigenação adequada (menos aerossolização); 

• Evitar usar AMBU. Se necessário: acoplar o circuito fechado, NÃO VENTILAR, apenas ofertar 

O2 de forma bem acoplada à face para menor vazamento possível.  

 

Medicações:  

• Pré-medicar: 

• Fentanil 100mcg EV em infusão lenta 



 

 

• Lidocaína 2% sem vasoconstritor 1,5 mg/kg pode ser associada para diminuir reflexo 

de tosse. 

• Sedar (a escolha do profissional conforme sua experiência): 

• Cetamina 1,5mg/kg se paciente muito instável ou 2,0mg/kg (menos para efeito 

hemodinâmico, não necessita pré-medicação – dar preferência a não ser que 

contraindicada); 

• Propofol 1,0mg/kg – evitar se paciente tiver instabilidade 

• Etomidato 0,3mg/kg 

• Midazolam 0,3mg/kg – evitar se paciente tiver instabilidade 

• Paralisar TODOS os pacientes (reduz tosse e náusea na laringoscopia):  

• Succinilcolina 1mg/kg  

 

Pós-intubação orotraqueal:  

• Insuflar balonete; 

• Manter o TOT clampeado (pinça) até́ conexão com circuito fechado;  

• Evitar usar estetoscópio para não contaminação – observar oximetria, expansão 

pulmonar e capnografia se disponível; 

• Troca de trach-care (sistema fechado de aspiração) a cada 7 dias.  

 

9. Ressuscitação cardiopulmonar:  

• Atenção redobrada → risco de aerossóis durante as manobras de compressão torácica e 

ventilação, 

• Mesmo que possa ocorrer breve atraso no início das compressões torácicas, a segurança da 

equipe é fundamental e o uso de EPIs adequados para esta condição (risco maior de 

contaminação) é indispensável para equipe que atende a RCP,  

• Manter o paciente conectado ao ventilador (VAC 400; PEEP <=8; FiO2 100%;  

FR 10-12). Não acoplar o Ambu, 

• Em caso de ritmo chocável: clampear o tubo com pinça, desconectar da VM, aplicar choque e 

reconectar no ventilador, 

• PCR sem via aérea definida: priorizar as compressões e garantir via aérea definitiva seguindo 

os passos descritos anteriormente e não utilizar Ambu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PARA INTUBAÇÃO 

(medicamento/dose padrão) 

 DROGA DOSE APRESENTAÇÃO DILUIÇÃO 
DOSE P/ 

60 A 100 KG 

PRÉ- 
MEDICAÇÃO 

Lidocaína 1,5 Mg/kg 

Lidocaina 2% 

s/ vaso 
frasco 20 ml 

20 mg/ml 

 
NA 4 ml a 7,5 ml 

Fentanil 3 mcg/kg 
Frasco 10 ml  

0,05 mg/ml 
NA 3,6 ml a 6 ml 

HIPNÓTICOS 

Midazolan 0,3 mg/kg 
Ampola de 3 ml  

5 mg/ml 
NA 3,6 ml a 6 ml 

Etomidato    0,3 mk/kg 
Ampola 10 ml  

2 mg/ml 
NA 9 ml a 15 ml 

Cetamina 1,5 mg/kg 
Frasco ampola 10 ml 

50 mg/ml 
NA 1,8 ml a 3 ml 

Propofol 1,5 mg/kg 
Ampola 20 ml 

10 mg/ml 
NA 9 ml a 15 ml 

RELAXANTE 
MUSCULAR 

Succinilcolina 
Suxametônio 

1 mg a 
1,5mg/ kg 

Frasco 100 mg/10 ml 
10 mg/ml 

Diluir em 10 
ml de água 
destilada 

6 ml a 10 ml 

 

 

10. Manejo de Corpos (Óbito) 

 

Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, devem estar 

presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais estritamente necessários (todos 

com equipamentos de proteção individual). 

➢ Comunicar a família/responsável para que se dirijam até o hospital (no máximo 2 pessoas). 

Observação: NÃO informar que se trata de óbito; 

➢ Solicitar auxílio da equipe de Psicologia Clínica nos ramais 8018 (fixo) ou 7029 (móvel). Nos 

finais de semana e feriados, a psicologia trabalhará em rotina de sobreaviso, e qualquer óbito 

suspeito ou confirmado, deverá ser comunicado no ramal 7029. 



 

 

➢ Comunicar equipe responsável pelo transporte (durante o dia: Recepção Central; à noite: 

monitor). Um técnico de enfermagem do setor acompanhará o profissional do transporte até o 

morgue, ambos devidamente paramentados; 

➢ Os equipamentos de proteção individual recomendados para toda a equipe que maneja os 

corpos nessa etapa são: 

• Touca; 

• Óculos de proteção ou protetor facial; 

• Avental impermeável de manga comprida; 

• Máscara cirúrgica. Caso for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como 

extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente. 

• Luvas – Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento. 

➢ O preparo do corpo deve acontecer no local onde ocorreu o óbito; 

➢ Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido a possibilidade de contato 

com os fluidos corporais. O descarte de todo o material (resíduo infectante) e rouparia (hamper 

identificado como COVID-19) deve ser feito imediatamente; 

➢ Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com 

cobertura impermeável;  

➢ Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;  

➢ Colocar fralda e tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido) para evitar 

extravasamento de fluidos corporais; 

➢ Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular o corpo o 

mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos 

corpóreos;  

➢ Identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do Cartão Nacional de Saúde 

(CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando esparadrapo, com letras legíveis, 

fixado na região torácica; 

➢ É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e marcas de 

nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;  

➢ A embalagem do corpo deve seguir duas camadas: 

1ª: enrolar o corpo com lençóis; 

2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja vazamento de 

fluidos corpóreos) e desinfetar com Peroxy (saneante). Colocar etiqueta com identificação do 

falecido. 

➢ Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico: COVID-19, 

agente biológico classe de risco 3; 



 

 

➢ Preencher o documento de encaminhamento do óbito (código OBITO 03) e encaminhar à 

Recepção Central, dentro de uma embalagem plástica, para o preenchimento da Declaração 

de Óbito (DO); 

➢ O reconhecimento do corpo pelo familiar/responsável ocorrerá no morgue. O funcionário da 

Recepção Central/monitor acompanhará o familiar até a área externa do morgue e preencherá 

a Autorização para Retirada do Corpo Suspeito ou Confirmado COVID-19 (OBITO 07). O 

técnico de enfermagem ficará na área interna do morgue para abrir a embalagem e o familiar 

fazer o reconhecimento. Após o reconhecimento, a embalagem deve ser fechada 

imediatamente pelo técnico de enfermagem. Caso o familiar não esteja presente na chegada 

do corpo ao morgue, será designado um técnico de enfermagem para a abertura da 

embalagem;  

➢ O funcionário da Recepção Central/monitor, preencherá o documento Ofício Óbito 16.2020 da 

Secretaria Municipal de Saúde, que está anexo no protocolo COVID13; 

➢ O serviço funerário deve ser informado de que o óbito se trata de suspeita ou vítima de COVID-

19, agente biológico classe de risco 3. A comunicação será realizada pela Recepção 

Central/monitor; 

➢ A maca de transporte do corpo deve desinfetada com Peroxy (saneante) após a utilização, 

sendo responsabilidade da higienizadora que fará a limpeza do morgue; 

➢ Para a higienização do elevador por onde o corpo foi transportado, a funcionária deverá utilizar 

máscara N95, óculos de proteção e luva de limpeza. 

 

Documentos relacionados a esse protocolo: 

COVID03 – Atendimento Pacientes Suspeitos Ambulatório COVID, PA e PS, COVID04 – Coleta de 

Painel Viral, COVID02 – Medidas de Precaução para pacientes e profissionais, COVID05 – 

Atendimento Diagnósticos por Imagem, COVID06 – Termo de Responsabilidade Isolamento 

Domiciliar, COVID07 – Leitos Operacionais, COVID08 – Orientações a Pacientes e 

Acompanhantes, COVID09 – Comunicação com Familiares de Pacientes, COVID12 – Termo de 

Responsabilidade Isolamento Domiciliar, COVID13 – Manejo de Corpos em Caso de Óbito 
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