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EPIDEMIAS E PANDEMIAS HISTÓRICAS

EPIDEMIAS

•Cólera

•Tuberculose

•Ebola

•Gripe Aviária

•SARS

•MERS

•Cólera
•Gripe     - Espanhola

- Asiática

- Hong Kong

•AIDS

•GRIPE-H1N1

•COVID-19 ( ? )



DINÂMICA DO 2019-nCOV e DA 

COVID-19





TRATAMENTO

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV). No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. No atendimento, deve-se levar em 

consideração os demais diagnósticos diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico.

Em caso de suspeita para Influenza, não retardar o início do tratamento com Fosfato de Oseltamivir nos 

pacientes com risco aumentado de complicações, conforme protocolo de tratamento de Influenza.

Todos os pacientes que receberem alta durante os primeiros 07 dias do início do quadro (qualquer sintoma 

independente de febre), devem ser alertados para a possibilidade de piora tardia do quadro clínico e sinais de 

alerta de complicações como: aparecimento de febre (podendo haver casos iniciais afebris), elevação ou 

recrudescência de febre ou sinais respiratórios, taquicardia, dor pleurítica, fadiga, dispneia

.

Casos suspeitos ou confirmados para 2019-nCoV que não necessitem de hospitalização e o serviço de saúde 

opte pelo isolamento domiciliar, o médico poderá solicitar RX de tórax, hemograma e provas bioquímicas antes 

de serem dispensados para o domicílio a depender da avaliação clínica do paciente. Estes pacientes deverão 

receber orientações de controle de infecção, prevenção de transmissão para contatos e sinais de alerta para 

possíveis complicações e um acesso por meio de comunicação rápida deve ser providenciado para eventuais 

dúvidas ou comunicados. 

A presença de qualquer sinal de alerta deverá determinar retorno e hospitalização imediata do paciente. Porém, 

é necessário avaliação de cada caso, considerando também se o ambiente residencial é adequado e se o 

paciente é capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde responsável pelo 

atendimento

.Para os pacientes imunocomprometidos, recomenda-se hospitalização e avaliar possibilidade de repetir o PCR 

(teste molecular) antes da alta hospitalar ou eventual transferência para quarto de enfermaria sem isolamento, 

devido a possibilidade de excreção prolongada.



Manejo Clínico de Síndrome Respiratória pelo novo Coronavírus

(COVID-19)

Terapia e Monitoramento Precoces de Suporte:

• Administre oxigenoterapia suplementar imediatamente a pacientes com SRAG e dificuldade

respiratória, hipoxemia ou choque.

• Use tratamento conservador de fluidos em pacientes com SRAG quando não houver evidência de

choque.

• Dê antimicrobianos empíricos para tratar todos os patógenos prováveis que causam SRAG.

Administre antimicrobianos dentro de uma hora da avaliação inicial de pacientes com sepse.

• Não administre rotineiramente corticosteroides sistêmicos para tratamento de pneumonia viral ou

SRAG fora dos ensaios clínicos, a menos que sejam indicados por outro motivo.

• Monitore de perto os pacientes com SRAG quanto a sinais de complicações clínicas como

insuficiência respiratória e sepse de progressão rápida e aplique intervenções de suporte

imediatamente.

• Entenda as comorbidades do paciente para atendimento individualizado e prognóstico. Mantenha

uma boa comunicação com o paciente e seus familiares.



Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-

nCoV). No entanto, medidas de suporte devem ser implementadas. No atendimento, deve-se levar em consideração os 
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Tratamento da Insuficiência Respiratória Hipoxêmica e Síndrome

do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA).

• Reconhecer desconforto respiratório grave mesmo quando oxigenioterapia ofertada em alto fluxo.

• Instituir ventilação mecânica precocemente em pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica

persistente (apesar da oxigenoterapia).

• Considerar ventilação não invasiva (VNI) se desconforto respiratório leve, imunossupressão presente ou

problemas cardiovasculares.

• Proceder com intubação endotraqueal caso não haja resposta à VNI. O procedimento deve ser realizado por

um profissional treinado e experiente, utilizando precauções para aerossóis.

• Implementar ventilação mecânica usando volumes correntes mais baixos (4-8 ml / kg de peso corporal

previsto, PBW) e pressões inspiratórias mais baixas (pressão de platô <30 cmH2O). Colocar pacientes com

SDRA grave em posição prona pode melhorar a oxigenação, mas deve ser garantida a segurança do

paciente.

• Adotar uma estratégia conservadora de gerenciamento de fluidos para pacientes com SDRA sem

hipoperfusão tecidual.

• Evitar que o paciente se desconecte do ventilador, o que resulta em perda de PEEP e atelectasia. Use

cateteres em linha para sucção das vias aéreas e prenda o tubo endotraqueal quando for necessário

desconectar (por exemplo, transferir para um ventilador de transporte).



DINÂMICA DO 2019-nCOV E DA COVID-19 

• China – Epicentro – Notificação OMS
- Medidas de Contenção e Controle

• Relatos de Infecções em outros países.

• SURTOS E MORTES em outros países:
- Itália                                          

- Coréia                                              

- Iran                                             

- Espanha                                              

- MAIS 19                 

PAISES



- EPIDEMIAS?

- DOENÇA SAZONAL?

- PANDEMIA?

• ÓBITOS em outros países e CONTINENTES

• OMS – SITUAÇÃO de INCÓGNITA:
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