
COMANDO DA AERONÁUTICA 

DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA - DIRSA 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA - COE 

 

 

 

 

 

 

Orientações sobre manejo clínico da COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

JUNHO 

2021 

  

 



2 
 

CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA – COE 

 

Orientações sobre manejo clínico da COVID-19 

Maj Brig Med Walter Kischinhevsky  

Brig Med Julio Cesar Da Gama Apolinario  

Brig Med Cloer Vescia Alves  

Brig Med Carla Lyrio Martins  

Cel Med Maria Mônica de Vasconcelos Queiroga  

Cel Dent Simone Alparone de Lucena 

Cel Med Sandra Regina Alves dos Santos 

Cel Farm Alexandre Moraes Ferreira  

Cel Med  Carla Regina Marchon   

Cel Med R1Gerson Antônio Aguiar de Carvalho 

Ten Cel Med Rodolfo José Seraphico De Souza Siqueira  

Ten Cel Med Luís Eduardo Teixeira de Macedo  

Ten Cel Med Dalton Muniz Santos  

Ten Cel Dent Amauri Ribeiro Destri Junior  

Ten Cel Dent Marcelo Rolla de Souza  

Ten Cel Est R1 Lecir Dutra Cavalcanti 

Cap Med Juliana De Seixas Corrêa  

Cap Med Luiggi Miguez Dantas  

Cap Med  Diana Santini 

1º Ten Med Larissa Fernandes Braida Lopes  

1º Ten Med Sheila Rodrigues Souza  

2º Ten Enf Iracema Alves Carvalho  

2° Ten Enf Suelen Soares Rossi Paletta  

2° Ten Rep Camila Peres Weber  

 

  



3 
 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 5 

2. ASPECTOS GERAIS ..................................................................................... 7 

3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS ....................................................................... 9 

4. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO ...................................................................... 12 

5. ACHADOS RADIOLÓGICOS ....................................................................... 14 

6. MANEJO CLÍNICO ....................................................................................... 18 

7. ACOMPANHAMENTO PÓS-COVID ............................................................ 23 

7.1 Síndrome pós-COVID ............................................................................. 23 

7.2 Ambulatório pós-COVID ......................................................................... 25 

7.3 Orientações para aeronavegantes .......................................................... 25 

8. RASTREAMENTO E ISOLAMENTO DE CASOS DE COVID-19 ................. 27 

8.1 Isolamentos dos casos positivos e sintomáticos: .................................... 27 

8.2 Contactantes assintomáticos de casos suspeitos ou confirmados ......... 27 

8.3 Pacientes assintomáticos e com teste positivo de RT-PCR ou antígeno          

(Não contactantes)........................................................................................ 27 

8.4 Rastreio para a realização de cursos presenciais e/ou missões ............ 28 

9. CÓDIGOS INTERNACIONAIS DE DOENÇAS (CID-10) PARA COVID-19 .. 30 

10. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19 .................................... 31 

10.1 Medidas Gerais ..................................................................................... 31 

10.2 Vacinas contra COVID-19 ..................................................................... 31 

11.  ODONTOLOGIA E A COVID-19................................................................ 34 

11.1 Estratégias para minimização da produção de aerossol ....................... 34 

11.2 Manifestações bucais ........................................................................... 35 

11.3  Atenção oral ao paciente infectado pelo SARS-COV-2 ....................... 35 

12. MEDICAÇÕES SEDATIVAS, ANALGÉSICAS E BLOQUEADORES    

MUSCULARES EM UTI E ANESTESIAS ......................................................... 37 

13. CONDUTAS PARA EVACUAÇÃO AEROMÉDICA DE PACIENTES COM      

COVID-19. ........................................................................................................ 38 

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 39 

15. FLUXOGRAMAS ........................................................................................ 43 

15.1 Anexo 1 - Manejo clínico COVID-19 ambulatorial ................................. 43 

15.2 Anexo 2 - Abordagem de pacientes sem comorbidades ....................... 43 

15.3 Anexo 3 Abordagem de pacientes grupos de risco ............................... 43 



4 
 

15.4 Anexo 4 Instruções para internação não-COVID .................................. 43 

15.5 Anexo 5 Instruções para internação eletiva .......................................... 43 

15.6 Anexo 6 Transferências entre OSA ...................................................... 43 

15.7 Anexo 7 Questionário para aeronavegantes ......................................... 50 

15.8 Anexo 8 Biossegurança em Odontologia .............................................. 51 

15.9 Anexo 9 Preparo do consultório odontológico ...................................... 53 

15.10 Anexo 10 Atendimento em consultório odontológico .......................... 55 

15.11 Anexo 11 Protocolo de procedimentos e condutas para Evacuação        

Aeromédica de pacientes com Covid-19 ...................................................... 57 

15.12 Anexo 12 Manejo clínico relacionado a eventos adversos à vacina de 

OXFORD/ASTRAZENECA - ChAdOx1 ........................................................ 73 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O SARS-CoV-2, vírus detectado inicialmente em Wuhan, na China, em dezembro de 

2019, foi o responsável pela maior pandemia da história recente da humanidade. Portador de 

elevada transmissibilidade, disseminou-se rapidamente por todo o planeta.  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o primeiro alerta em 31 de dezembro de 

2019, quando passou a monitorar os casos de pneumonia, de origem até então desconhecida, em 

Wuhan. O genoma viral foi decodificado em 12 de janeiro de 2020 e no dia seguinte foi notificado 

o primeiro caso fora da China, na Tailândia. Em 30 de janeiro, a OMS decretou emergência global 

de saúde, que foi classificada como pandemia em 11 de março de 2020.  

Desde a identificação do novo coronavírus, posteriormente denominado como SARS-

CoV-2, inúmeros estudos foram iniciados, na busca por um tratamento seguro e eficaz, que 

pudesse diminuir o impacto da doença e a evolução da pandemia.  

Diversas drogas com isolada ação in vitro contra determinados vírus foram testadas 

também contra o SARS-CoV-2. Protocolos de pesquisa foram desenvolvidos para estudar uma 

possível ação de antibióticos, antiparasitários, imunobiológicos e antivirais contra o SARS-CoV-

2, entretanto, nenhum estudo evidenciou, até o momento, qualquer droga que tivesse efeito 

antiviral confirmado in vivo, com impacto na evolução da doença, para os casos de COVID-19. 

(Wang M et al, 2020) 

O manejo clínico da COVID-19 envolve assistência ventilatória, hidratação adequada, 

nutrição, tratamento de infecções concomitantes, profilaxia de trombose venosa profunda, bem 

como suporte clínico avançado, com todas as medidas que se tornarem necessárias (terapia 

substitutiva renal, ECMO, por exemplo). 

Algumas condutas se mostraram associadas a um melhor desfecho em determinados 

grupos de pacientes, ao atuar na tempestade inflamatória da doença, mas, até o momento, não há 

evidência de drogas com efeito antiviral direto contra o SARS-CoV-2. (RECOVERY, 2020) 

Diante da falta de evidências robustas de alta qualidade que possibilitem a indicação de 

uma terapia farmacológica específica para a COVID-19, a prescrição de determinadas drogas, na 
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modalidade off label, foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, desde que tenha 

consentimento livre e informado do paciente e acompanhamento estrito dos efeitos colaterais e 

esteja, de preferência, dentro de estudo clínico aprovado pelo Comitê de Ética da instituição. 

(CFM, 2020) 

O acompanhamento em tempo real dos resultados de estudos clínicos randomizados é de 

extrema relevância para atualizar periodicamente as recomendações envolvendo manejo e 

tratamento da COVID-19. Há um consenso de que ensaios clínicos cientificamente bem 

desenhados são cruciais para guiar os profissionais de saúde e definir as terapias ideais. 

Com relação à profilaxia, a vacinação maciça da população constitui estratégia 

promissora para conter a pandemia, aliada às medidas de prevenção não farmacológicas já 

estabelecidas, como higiene das mãos, distanciamento social, uso de máscaras, etiqueta 

respiratória e limpeza e desinfecção dos ambientes. Até o momento, a vacina é a única medida 

farmacológica comprovadamente segura e eficaz contra o SARS-CoV-2. 
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2. ASPECTOS GERAIS 

 

A COVID-19 é uma infecção respiratória causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-

2), que começou a ser monitorada pela OMS em 31 de dezembro de 2019, após a notificação de 

um surto de pneumonia viral grave ocorrido em Wuhan, na China. Os primeiros casos ocorreram 

em meados de dezembro na mesma localidade.  Em 13 de janeiro, foi notificado o primeiro caso 

fora da China e, na sequência, a doença se espalhou rapidamente pelo mundo. O primeiro caso 

confirmado no Brasil ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. A pandemia global foi declarada pela 

OMS em 11 de março de 2020. Desde 20 de março de 2020 há transmissão comunitária do SARS-

CoV-2 em todo o território brasileiro. 

Há muitas especulações sobre a origem da pandemia atual, mas o que se sabe é que o 

SARS-CoV-2 é um novo beta-coronavírus, hospedeiro originalmente endêmico em morcegos que, 

em algum momento, adquiriu a capacidade de infectar humanos, causando uma doença com 

elevada transmissibilidade e com potencial gravidade em determinados grupos populacionais.  

O período de incubação estimado da doença é de 5 a 6 dias em mais de 90% dos casos, 

mas pode variar de 1 a 14 dias.  

O indivíduo infectado inicia a transmissão viral cerca de 48 a 72 horas antes do início dos 

sintomas. O pico de contagiosidade parece ser o primeiro dia de sintomas, pela maior carga viral 

e por falhas iniciais no processo de isolamento do paciente nesse primeiro dia. 

Segundo a OMS, indivíduos assintomáticos têm probabilidade muito menor de transmitir 

o vírus, quando comparados àqueles que desenvolvem sintomas. O conhecimento sobre a 

transmissão da COVID-19 está sendo atualizado continuamente.  

A medida mais eficaz, até o momento, de reduzir a taxa de transmissão, é instituição de 

medidas de distanciamento social, com uso regular de máscaras e adequada higiene das mãos, 

além do isolamento imediato de todos os casos suspeitos e confirmados. 

A principal forma de transmissão é a via direta de pessoa a pessoa, por meio de gotículas 

dispersadas pela boca e nariz quando o indivíduo infectado fala, tosse ou espirra, e que podem 

alcançar até 1 metro de distância antes de caírem em determinada superfície. O contágio pode 

ocorrer ainda por contato, pelas mãos contaminadas com vírus, quando em contato com boca, nariz 

ou olhos de pessoas suscetíveis ou mesmo pelo contato com objetos e superfícies contaminadas. 
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A transmissão por aerossóis é importante no ambiente hospitalar, no qual são realizados 

procedimentos com potencial de eliminar aerossóis, como aspiração de vias aéreas, manobras de 

ressuscitação cardiopulmonar, intubação e extubação. Os aerossóis são partículas bem menores 

que as gotículas e podem permanecer suspensos no ar, serem levados a distâncias maiores que 1 

metro e por períodos mais longos - geralmente horas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 
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3. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

O quadro clínico da COVID-19 pode variar desde casos assintomáticos ou com 

manifestações clínicas leves, até quadros moderados, graves e críticos, sendo importante valorizar 

determinados sinais e sintomas que indiquem uma deterioração do quadro clínico e que, por sua 

vez, indiquem a internação hospitalar para observação clínica e suporte adequado.  

Considera-se com Síndrome gripal (SG) o indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos 02 (dois) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que 

referida), calafrios, odinofagia, cefaleia, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 

Em idosos devem-se considerar ainda critérios específicos de agravamento, como síncope, 

confusão mental, sonolência, irritabilidade e inapetência. 

No contexto da pandemia atual, todos os casos de síndrome gripal devem ser notificados 

na plataforma e-SUS Notifica e avaliados e conduzidos como possíveis casos de COVID-19.   

Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais, como 

diarreia significativa e dor abdominal, podem ocorrer.  

Na maioria dos casos de COVID-19 há uma predominância de manifestações do trato 

respiratório. O acometimento de outros sistemas orgânicos é mais comum nos pacientes críticos 

durante a segunda e terceira semana de terapia intensiva. Pode ocorrer lesão renal tanto por ação 

direta do vírus quanto pela síndrome inflamatória, hipovolemia, uso de drogas nefrotóxicas, sepse 

bacteriana sobreposta, dentre outros fatores. Alguns casos intercorrem com miocardiopatia e queda 

grave da fração de ejeção e arritmias cardíacas. Apesar da elevação de aminotransferases ser 

frequente, hepatite aguda grave com disfunção hepática é rara. Há relatos de casos de Guillain-

Barré e crises de esclerose múltipla relacionadas à COVID-19. Da mesma forma, já foram descritas 

inúmeras manifestações dermatológicas em pacientes com COVID-19, mas nenhuma delas é típica 

ou frequente o suficiente para ajudar no diagnóstico. Tromboembolismo pulmonar é uma afecção 

que tem sido vista com frequência, mesmo em pacientes graves sob profilaxia com heparina. 

Nesses pacientes, a elevação dos níveis séricos de dímero-D está associada a um pior prognóstico. 

Considera-se como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) os casos de indivíduos 

com Síndrome Gripal que apresentem dispneia/desconforto respiratório ou pressão/dor persistente 

em tórax ou saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente ou coloração azulada (cianose) 

dos lábios ou rosto. Tais casos devem ser devidamente notificados em formulário próprio de SRAG 
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hospitalizado, em um prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial, bem como os óbitos por SRAG, 

para que seja estabelecida a investigação dos casos pelos órgãos competentes.  

De forma geral, podemos classificar os quadros de COVID-19 da seguinte forma: 

- Assintomáticos – Teste laboratorial indicando presença do vírus da COVID-19 em indivíduos 

sem quaisquer sinais ou sintomas da doença. 

- Casos leves – Presença de síndrome gripal com sintomas inespecíficos, como tosse, odinofagia, 

coriza, associados ou não a anosmia, ageusia, diarreia, dor abdominal, febre, calafrios, mialgias, 

fadiga e/ou cefaleia.  

- Casos moderados – Os pacientes podem apresentar inicialmente síndrome gripal com sintomas 

leves da doença, mas evoluem com tosse persistente, recorrência de febre, até sinais de piora 

progressiva de algum sintoma associado à COVID-19, como adinamia, prostração, hiporexia, 

diarreia. Nesses casos, ressalta-se a presença de pneumonia viral evidenciada por exame de 

imagem, sem sinais clínicos de gravidade.  

- Casos graves – Trata-se de pacientes com a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que 

apresentem síndrome gripal associada à dispneia/desconforto respiratório ou saturação de oxigênio 

inferior a 95% em ar ambiente ou a outros sinais clínicos de hipoxemia. 

- Casos críticos – Pacientes em vigência de sepse, pneumonia grave, síndrome de desconforto 

respiratório agudo, insuficiência respiratória grave, disfunção de múltiplos órgãos, necessidade de 

suporte avançado e internação em leito de terapia intensiva com monitoração contínua 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

 

 

Populações especiais 

Gestantes e puérperas (até 45 dias pós parto): As manifestações clinicas em gestantes e 

puérperas são similares as não gestantes. A gravidez não parece aumentar a suscetibilidade 

de adquirir a infecção por SRAS COV-2, no entanto as gestantes com infecção parecem 

ter maior risco de desenvolver doença grave, incluindo necessidade maior de internação 

em UTI. Os fatores de risco para doença grave incluem idade >= 35 anos, obesidade, 

hipertensão e diabetes preexistente. Pacientes com suspeita clinica devem obrigatoriamente 

realizar teste diagnóstico, idealmente RT-PCR. Atentar para diagnóstico diferencial com 
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infecção por influenza. Nesse caso sempre indicar o início empírico de oseltamivir 75mg 

12/12 por 5 dias, suspender caso confirme COVID 19. Todos os casos sintomáticos devem 

ser avaliados inicialmente pela equipe médica da obstetrícia e nos casos sem indicação de 

internação, manter vigilância remota.  

 

➢ Pediatria: Crianças infectadas pelo SARS-CoV-2 apresentam formas clínicas leves ou 

assintomáticas na maior parte dos casos descritos na literatura, embora casos graves 

tenham sido relatados, incluindo casos com hipotensão e envolvimento multissistemico. 

Segundo os estudos recentes, as crianças,  quando  sintomáticas,  tendem  a apresentar 

predominantemente febre baixa e tosse, com sintomas gastrointestinais associados, 

incluindo náuseas, vômitos, diarreia e dor abdominal, com boa recuperação do quadro 

clínico entre uma a duas semanas. Testes diagnósticos devem ser feitos em todos os 

pacientes com indicação de internação, incluindo a pesquisa de painel viral, também devem 

contemplar crianças com fatores de risco para agravamento (Diabetes, asma, doença 

cardíaca congênita, anemia falciforme, doenças neurológicas, doenças genéticas, 

imunossupressão e obesidade). Existe uma condição rara que pode estar relacionada ao 

COVID-19 em crianças e adolescentes, chamada síndrome inflamatória multissistemica, 

semelhante a síndrome de Kawasaki e a síndrome do choque tóxico. São condições raras e 

potencialmente graves que devem ser pesquisadas em pacientes que apresentam febre 

persistente associada a alterações clinicas e laboratoriais características. Ver 

https://www.sbp.com.br  
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4. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO 

 

Em pacientes sintomáticos, a possibilidade de COVID-19 deve ser considerada 

principalmente naqueles com febre de início recente e ou sintomas do trato respiratório (por 

exemplo, tosse, dispneia). Também deve ser considerada em pacientes com doenças graves do 

trato respiratório inferior sem nenhuma causa clara. Outros sintomas consistentes incluem 

alterações do olfato ou paladar, mialgias e diarreia. No entanto, nenhum desses achados estabelece 

definitivamente o diagnóstico de COVID-19 sem testes microbiológicos. COVID-19 também deve 

ser uma consideração diagnóstica em pacientes que apresentam complicações extrapulmonares 

que foram associadas à infecção por SARS-CoV-2, incluindo lesão cardíaca, acidente vascular 

cerebral isquêmico e outros eventos tromboembólicos e complicações inflamatórias (por exemplo, 

a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças). 

Quem testar?  

Pacientes sintomáticos - Se possível, todos os pacientes sintomáticos com suspeita de 

infecção devem ser submetidos a testes específicos. Para pacientes com indicação de internação a 

testagem é obrigatória. 

O teste de amplificação de ácidos nucleicos, mais comumente o ensaio de reação em 

cadeia de polimerase da transcriptase reversa (RT-PCR), é o teste diagnóstico considerado o 

“padrão ouro” e está indicado na fase aguda. Deve ser realizado entre o 1° dia de sintomas até o 

8° dia. Resultados positivos confirmam o diagnóstico, resultados negativos precisam ser avaliados 

conjuntamente com a suspeição clínica, podendo, em determinadas condições, ser indicada nova 

coleta devido à possibilidade de resultados falsos negativos.  

Testes de antígenos também possuem indicação para fase aguda da doença, idealmente 

nos primeiros 5 a 7 dias do início dos sintomas. Possuem a vantagem da rapidez do resultado, sem 

a necessidade de estrutura laboratorial. Quando positivos, confirmam o diagnóstico, mas, por 

apresentarem sensibilidade menor que o RT-PCR, vão exigir um teste adicional de RT-PCR nos 

casos negativos e com clínica sugestiva para COVID-19. Nos pacientes com baixa probabilidade 

clínica de COVID-19, um teste negativo poderá ser valorizado. Não está indicado para pacientes 

assintomáticos.  

A coleta das amostras para RT-PCR e teste de antígeno deve ser realizada via swab 

nasofaríngeo, de meato médio ou narina anterior associado ou não a orofaríngeo, seguindo todas 

as medidas de prevenção e controle de infecção, incluindo a utilização do equipamento de proteção 



13 
 

individual. OBS: Para pacientes internados em prótese ventilatória, realizar coleta de aspirado 

traqueal ou lavado bronco alveolar para o teste. 

 

 

                

 

                             

                                    OU                                          OU      OU 

 

 

 Testes sorológicos (testes rápidos) são aqueles que detectam anticorpos produzidos contra 

o vírus SARS-CoV-2 e o melhor momento para sua coleta é a partir de 10 a 15 dias do início dos 

sintomas. Podem ser usados como exame complementar para diagnóstico de infecção prévia ou 

recente por COVID-19, especialmente quando a infecção viral está em via aérea baixa e o RT-

PCR em tempo real pode ser negativo em secreção de nasofaringe ou orofaringe. Esses testes não 

devem ser utilizados isoladamente para estabelecer presença ou ausência de infecção ou reinfecção 

por SARS-CoV-2. Têm indicação de serem utilizados como inquérito epidemiológico. 

  

Uma Amostra  

 swab nasal D e E +/- 
orofaringe 

Uma amostra de 

lavado bronco 

alveolar. 

Uma amostra de 

secreção traqueal 
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5. ACHADOS RADIOLÓGICOS 

 

O exame de reação em cadeia da polimerase por transcriptase reversa (RT-PCR) é 

considerado o padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19. Em relação aos métodos de imagem, 

a radiografia de tórax pode mostrar opacidades periféricas, quando houver diferença de densidade 

acentuada e identificável ao método, que é causada pelo contraste entre o ar dos pulmões e o 

parênquima acometido pela pneumonia, achado visualizado raramente. 

Durante a pandemia, a tomografia de tórax com protocolo de baixa dose e sem a 

administração de contraste venoso foi considerada o método de escolha dentre os exames de 

imagem. Diferentes protocolos foram elaborados para orientar a utilização da tomografia ao longo 

da pandemia. Nesses, há concordância das sociedades médicas (CBR, ACR, BSTI) em duas 

situações: a não utilização de métodos de imagem para rastreamento e a recomendação de não usar 

isoladamente a TC para o diagnóstico de COVID-19. Outro ponto de consenso é a possibilidade 

de uso da tomografia em pacientes sintomáticos moderados e graves e quando há suspeita de 

complicações como: coinfecção bacteriana, coleções pleurais e eventos tromboembólicos. Nas 

demais situações, fluxogramas adaptados às especificidades e possibilidades de cada serviço 

devem ser elaborados, os quais variam conforme os fatores de risco de cada paciente, a 

acessibilidade a testes laboratoriais, a necessidade de triagem rápida enquanto se aguarda o 

resultado de exames laboratoriais, a prevalência da doença na população, entre outras condições.   

Os achados da tomografia computadorizada seguem duas características dominantes: a 

predileção pela distribuição predominantemente periférica no parênquima pulmonar e a evolução 

temporal das anormalidades parenquimatosas. As diferentes incidências das alterações 

tomográficas encontradas determinam classificações quanto à maior ou menor probabilidade do 

diagnóstico de pneumonia por COVID-19.  

No que concerne ao tema alterações tomográficas, alguns esclarecimentos sobre os três 

principais termos utilizados são relevantes. Opacidade em vidro fosco: discreto aumento da 

densidade do parênquima pulmonar sem obscurecer as margens dos vasos e brônquios. 

Consolidação: aumento da densidade do parênquima pulmonar que obscurece as paredes de vasos 

e vias aéreas. Pavimentação em mosaico: vidro fosco e espessamento dos septos intra e 

interlobulares. São exemplos de achados tomográficos que podem ser encontrados na pneumonia 

por COVID-19: alargamento do diâmetro de vaso de permeio ao parênquima acometido, sinal do 

halo, sinal do halo invertido, espessamento de parede brônquica, broncograma aéreo e opacidades 

lineares.  
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Segundo a diretriz da Sociedade Americana de Radiologia (2020) e endossada por demais 

associações da especialidade em questão, a identificação de opacidades em vidro fosco de 

localização periférica, bilateral, algumas vezes assumindo configuração arredondada, às vezes 

associada a consolidações e a espessamento dos septos interlobulares (padrão de pavimentação em 

mosaico) determinam a categoria de achados típicos de pneumonia viral. A classificação de 

achados indeterminados é composta por opacidades em vidro fosco multifocais, difusas, 

perihilares ou unilaterais, associadas ou não a consolidações, que não apresentam distribuição 

periférica ou de aspecto arredondado. A ausência de achados típicos ou indeterminados, como 

consolidações não associadas a opacidades em vidro fosco, pequenos nódulos centrolobulares, 

escavações, espessamento dos septos interlobulares com derrame pleural configuram a 

classificação de achados atípicos. A ausência de fatos sugestivos de pneumonia determina a 

inclusão no grupo de achados negativos.  

A temporalidade dos achados da doença tem o seguinte padrão: fase inicial (0 a 4 dias), 

quando a tomografia pode ser normal ou mostrar opacidades em vidro fosco. A seguir, a fase 

intermediária (5 a 8 dias), com opacidades em vidro fosco difusas, pavimentação em mosaico e 

consolidações. Na fase de pico (9 a 13 dias), as consolidações são mais prevalentes, persistindo as 

demais alterações, porém já surgem as bandas parenquimatosas residuais. Na fase tardia (> 14 

dias), há redução dos focos de consolidação, podendo haver ainda opacidades em vidro fosco.  

É recomendável que os radiologistas em seus laudos mencionem se os achados da 

tomografia são típicos, indeterminados, atípicos ou negativos para pneumonia viral e quando 

possível, façam uma análise visual da percentagem de parênquima acometido, podendo ser 

utilizados os seguintes parâmetros: < 25%, entre 25 e 50% e > 50%. O conhecimento da evolução 

temporal das alterações parenquimatosas pode corroborar o estágio da doença, referido pelo 

paciente. 

Os exames de tomografia de tórax têm sido largamente utilizados no enfrentamento da 

pandemia COVID-19, suas limitações são relacionadas à baixa especificidade, principalmente 

quando há aumento dos casos de influenza. Não obstante, é uma ferramenta diagnóstica 

fundamental no contexto atual. A construção de soluções consensuais customizadas entre médicos 

assistentes, radiologistas e gestores contribui para um planejamento mais assertivo, de forma a 

preservar a saúde e a vida das pessoas.  
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Figura 1 

Legenda: A) Vidro fosco. B) Aspecto arredondado do vidro fosco. C) Vidro fosco + pavimentação 

em mosaico. D) Consolidação. E) Sinal do halo invertido. F) Aumento do calibre do vaso. 

 

 

 

Figura 2 

Legenda: A) Fase inicial. B) Fase intermediária. C) Fase de pico 

 

 

 

Figura 3 
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Legenda: A) Achados típicos. B) Achados indeterminados. C) Achados atípicos. D) 

Achados negativos para pneumonia por COVID-19 

 

 

Figura 4 

Legenda: Imagens de falha de enchimento no TEP 
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6. MANEJO CLÍNICO 

 

Diante de um caso de síndrome gripal, no contexto atual da pandemia global, sempre 

considerar COVID-19 nas hipóteses diagnósticas. Após anamnese cuidadosa e exame físico geral, 

o potencial de gravidade do caso deve ser avaliado, para definição de condutas a serem tomadas. 

Considerar como sinais de alarme de gravidade: 

- Hipoxemia – saturação de oxigênio persistentemente abaixo de 95% em ar ambiente; 

- Dificuldade respiratória – dispneia, esforço respiratório visível, taquipneia (FR > 24 irpm), 

crepitações à ausculta pulmonar, presença de cianose; 

- Tomografia computadorizada de tórax evidenciando padrão em vidro fosco com 

comprometimento pulmonar maior que 25% nos primeiros dois dias de sintomas ou 

comprometimento maior que 50% em qualquer fase da doença. É um indicador de gravidade, 

embora não deva ser considerado isoladamente ao definir a necessidade de internação; 

- Sinais de disfunção orgânica – alteração no nível de consciência, oligúria, taquicardia, 

hipotensão, sangramentos, extremidades frias; 

- Se o paciente tiver mais de 05 dias de sintomas, com relato de recorrência da febre, persistência 

ou piora dos sintomas, considerar como sinal de alarme pela fase da doença, que apresenta maior 

risco de evoluir para formas graves (especialmente entre sétimo e décimo dias de sintomas); 

- Avaliar a idade acima de 50 anos e a presença de comorbidades – pneumopatias crônicas graves, 

diabetes mellitus, hipertensão arterial de difícil controle, insuficiência cardíaca, cardiopatia 

hipertensiva, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, valvopatias, miocardiopatias, 

aneurismas/dissecções de aorta, arritmias cardíacas, doença renal crônica, doença cerebrovascular, 

imunossupressão, obesidade mórbida, cirrose hepática, síndrome de Down. 

 

 

 

➢ Pacientes ambulatoriais 
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No caso de pacientes sem comorbidades, com exame clínico sem alterações e quadro leve 

da doença, sem indicação de internação, proceder à coleta do teste específico, se disponível, de 

acordo com o tempo de sintomas (RT-PCR no 1º ao 8º dia/Antígeno viral a partir do 5º dia de 

sintomas/após o 8º dia, associar teste sorológico). O manejo clínico para pacientes ambulatoriais 

está compilado nos fluxogramas dos Anexo 1 e 2. 

Deve ser feita prescrição de sintomáticos, como dipirona ou paracetamol, em caso de 

febre ou dor. Anti-inflamatórios não esteroidais devem ser evitados, porém em pacientes que 

fazem uso por outras condições, poderão utilizar seguindo orientações do seu médico. 

No atendimento aos pacientes do grupo de risco (por idade ou pelas comorbidades) a 

realização de exames complementares deve ser considerada. Caso esses pacientes apresentem 

alterações no exame físico (satO2 < 95% ou FR > 24irpm ou dispneia) ou tenham quadro 

sintomático há mais de 05 dias, considerar a realização, se disponíveis: gasometria arterial, 

hemograma, ureia, creatinina, PCR, LDH, dímero-D e tomografia computadorizada de tórax 

(TCT), de forma a avaliar as indicações de internação.  

Caso a TC de tórax evidencie menos de 25% de comprometimento pulmonar e o dímero-

D esteja menor que 1000, o paciente deverá ser orientado a retornar ao hospital para reavaliação a 

cada 48-72 horas, até que se reestabeleça. Se dímero-D estiver entre 1000-3000, considerar uso de 

apixabana (EliquisR) (Fluxograma no Anexo 3). Indicação como sugestão devido à falta de 

evidência. 

Os pacientes também devem ser avaliados com relação a outras hipóteses diagnósticas 

não COVID-19 e, em caso de suspeita de que outras patologias possam estar associadas, como 

tonsilite, sinusite, pneumonia bacteriana, o tratamento antibiótico poderá ser indicado, de acordo 

com a doença.  

Para os pacientes submetidos à TC de tórax, em caso de presença de consolidações no 

exame de imagem, proceder ao tratamento com antimicrobiano empírico para pneumonia 

comunitária (PAC): Amoxicilina/clavulanato ou cefuroxima associados a azitromicina (para 

cobertura de germes atípicos causadores de PAC) ou levofloxacino 750mg/dia.  

Corticoides não devem ser iniciados de rotina para pacientes ambulatoriais, uma vez que 

as evidências comprovam benefício somente em pacientes internados com hipoxemia; evidências 

sugerem que há aumento de mortalidade caso pacientes sem hipoxemia façam uso de corticoide 

nos primeiros 07 dias de doença. (WHO, 2020) É possível, apesar de não ter sido testado no estudo 
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RECOVERY, que pacientes ambulatoriais com doença mais intensa (mais de 50% de 

acometimento pulmonar e aumento dos marcadores inflamatórios), já na fase inflamatória (após o 

7º dia de doença) e com saturação limítrofe (92-93%) se beneficiem do início do corticoide ainda 

antes de hospitalizados. Nesses casos, seu uso pode ser discutido, individualmente. Entretanto, a 

droga não deve ser usada ambulatorialmente em pacientes com doença leve. 

Com relação aos tratamentos específicos para COVID-19, até o momento não há 

evidência suficiente que sustente a prescrição de quaisquer drogas, sejam antivirais ou não.  

Alguns estudos envolvendo a Ivermectina chegaram a mostrar ação in vitro contra o 

SARS-Cov-2, reduzindo a sua multiplicação em culturas de tecidos, entretanto, utilizando 

dosagens muito superiores às dosagens toleradas por tecidos humanos. Existem vários ensaios 

controlados em andamento que devem dar uma resposta mais clara sobre a eficácia da droga. 

(Heidary F, Garebaghi R, 2020) Existe um ensaio randomizado, controlado com placebo, cego, 

multicêntrico, divulgado apenas em print, que comparou 194 pacientes que receberam nos 

primeiros dias de sintomas Nitazoxanida por 5 dias com 198 que receberam placebo. Não houve 

diferença significativa na evolução e nos desfechos, exceto por redução mais rápida da carga viral 

e da velocidade de negativação do RT-PCR no grupo tratado com a droga. 

As recomendações da OMS, das agências reguladoras (ANVISA, FDA, CDC) e as 

Sociedades Internacionais e Brasileiras de especialidades relacionadas (Infectologia, 

Pneumologia, Terapia Intensiva) recomendam contra uso de drogas sem evidência de eficácia fora 

de ensaios clínicos. Caso o médico, usando de sua autonomia e senso crítico, e se 

responsabilizando por sua conduta, opte por prescrever algum tipo de tratamento específico 

descrito nos diversos protocolos experimentais existentes, orienta-se iniciar somente até o quarto 

dia de sintomas e nas seguintes dosagens: Nitazoxanida 500mg de 8/8horas / Ivermectina 1 vez ao 

dia, na dose de 01 comprimido a cada 30kg de peso corporal, por 03 dias (dose máxima – 04 

comprimidos). Há contraindicação de uso da droga caso o paciente seja portador de insuficiência 

hepática. 

A recomendação atual não recomenda o uso de Cloroquina/Hidroxicloroquina no 

tratamento ambulatorial e ou em pacientes internados. Diversos estudos controlados e 

randomizados não mostraram o benefício da droga. 

➢ Pacientes com indicação de internação  
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Realizar exames laboratoriais adicionais e considerar internação para todos os pacientes 

que apresentarem sinais de hipoxemia ao exame físico, independente de idade ou comorbidades. 

(Anexos 2 e 3)  

Os pacientes do grupo de risco (pela idade ou pelas comorbidades) merecem uma 

avaliação criteriosa e realização de exames complementares, mesmo que tenham quadro clínico e 

exame físico inocentes, após o 5º dia de doença. 

Indicações de internação: hipoxemia, gasometria arterial com bicarbonato < 20, TCT com 

infiltrado bilateral e mais de 25% de acometimento pulmonar e dímero-D com valores superiores 

a 3000. É importante frisar que os critérios devem ser avaliados em conjunto com o quadro clínico 

do paciente, com a fase evolutiva e com o potencial de gravidade da doença. Pacientes com quadro 

de sepse, instabilidade hemodinâmica, choque, miocardite, insuficiência respiratória aguda, 

insuficiência renal aguda deverão ser monitorados em leito de terapia intensiva, assim que 

disponível.  

Uma vez internados, os pacientes devem receber todo o suporte necessário, seja em leito 

de enfermaria ou de terapia intensiva.  

A suplementação de oxigênio é crucial, por máscara com reservatório ou por prótese com 

ventilação mecânica. Iniciar com cateter nasal a 2-3 litros/minuto. Em caso de necessidade de 

oxigênio de mais de 6-8 litros/minuto para manter a saturação > 90-92%, considerar internação 

em leito de terapia intensiva. 

Já há evidência suficiente acerca dos benefícios do uso de corticoide em pacientes com 

hipoxemia internados na fase inflamatória da doença (Dexametasona 6mg ao dia, durante 10 dias), 

com redução de mortalidade neste grupo de pacientes. (RECOVERY, 2020)  

O uso de Enoxaparina profilática também está indicado para os pacientes internados, com 

atenção especial aos pacientes que apresentem elevação importante de dímero-D (>3000), pelo 

maior risco de apresentarem fenômenos tromboembólicos. Para esses, a anticoagulação plena pode 

ser considerada. 

Considerar a prescrição de Oseltamivir nos casos com síndrome respiratória grave 

associada a quadro gripal pela possibilidade de ser influenza ao invés de COVID-19, independente 

da situação vacinal e, sobretudo, nos meses de alta prevalência da influenza. 
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Os antibióticos, por sua vez, devem ser utilizados para as infecções bacterianas 

concomitantes, e a escolha da droga deve ser guiada pelo sítio de infecção e pelo perfil microbiano 

de resistência de cada entidade hospitalar.   

Todas as demais medidas de suporte clínico e intensivo devem ser adotadas, de acordo 

com as demandas da evolução clínica, bem como a assistência multidisciplinar ao doente e sua 

família, com fisioterapia respiratória e motora, cuidados de fonoaudiologia, nutrição e 

enfermagem, incluindo apoio psicológico. 
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7. ACOMPANHAMENTO PÓS-COVID 

 

7.1 Síndrome pós-COVID 

 

Atualmente, a COVID-19 é reconhecida como uma doença de múltiplos órgãos com um 

amplo espectro de manifestações (Nalbandian, A. et al, 2021). Até 02 de maio de 2021, foram 

relatados à Organização Mundial de Saúde 151.803.822 casos confirmados de COVID-19, 

incluindo 3.186.538 mortes. Como a população de pacientes em recuperação de COVID-19 cresce 

a cada dia, é fundamental estabelecer uma compreensão das questões de saúde que possa vir a 

acometer esses pacientes (Nalbandian, A. et al, 2021). 

Existem algumas nomenclaturas utilizadas na literatura sobre esta síndrome pós-viral 

relacionada à COVID-19, tais como: COVID-19 pós-agudo, síndrome pós-COVID, COVID 

longo, sequelas agudas pós-COVID (PASC – Post-acute sequelae of SARS-CoV-2 infection), 

entre outras. 

Semelhante às síndromes pós-virais descritas em sobreviventes de outras epidemias de 

coronavírus, como a epidemia de SARS em 2003 e MERS em 2012, há relatos crescentes de 

persistência e efeitos prolongados após COVID-19 (Nalbandian, A. et al, 2021).  Na SARS há 

descrição de pacientes recuperados que evoluíram, posteriormente, com anormalidades 

radiológicas, funcionais e psicológicas em variados graus (Xiong, Q et al, 2021). 

Embora a definição da COVID-19 pós-agudo não esteja bem estabelecida, foi sugerido 

que seja considerado como persistência dos sintomas/complicações de longo prazo ou 

desenvolvimento de sequelas o período após 03 ou 04 semanas a partir do início dos sintomas 

agudos de COVID-19 (Nalbandian, A. et al, 2021).   

Considerando a COVID-19 pós-agudo após 04 semanas desde o início dos sintomas, esse 

é ainda dividido em duas categorias: (a) subaguda, que inclui sintomas e anormalidades presentes 

de 04 a 12 semanas após o COVID-19 agudo; e (b) síndrome crônica ou pós-COVID-19, que inclui 

sintomas persistentes ou presentes além de 12 semanas do início de COVID-19 agudo e que não 

seja possível atribuir a outros diagnósticos (Nalbandian, A. et al, 2021).  Figura 1 
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Mecanismos potenciais que contribuem para a fisiopatologia de COVID-19 pós-agudo 

incluem: alterações relacionadas à fisiopatologia viral; alterações imunológicas e danos 

inflamatórios em resposta à infecção aguda; e sequelas esperadas de doença pós-crítica 

(Nalbandian, A. et al, 2021). 

Os dados iniciais sugeriram um curso de recuperação mais longo em pacientes que 

necessitaram de hospitalização, principalmente com internação prolongada e internação em 

unidade de terapia intensiva, pacientes idosos com comorbidades preexistentes, pacientes que 

apresentaram complicações médicas (por exemplo, pneumonia bacteriana secundária, 

tromboembolismo venoso). No entanto, os dados subsequentes sugerem que mesmo os pacientes 

com COVID-19 leve, frequentemente, relataram sintomas prolongados e persistentes (Xiong, Q. 

et al, 2021) 

Diversas séries observacionais descreveram sintomas persistentes em pacientes após 

COVID-19 agudo, podendo a frequência variar conforme a literatura. Em um estudo que 

acompanhou, por até 03 meses após a alta, 538 pacientes que foram submetidos à internação 

hospitalar no COVID-19 agudo foi observado que 49,6% deles apresentaram pelo menos 01 

sintoma durante esse período. Algumas dessas sequelas podem estar relacionadas ao sexo, idade e 

características clínicas durante a internação (Xiong, Q. et al, 2021). Os sintomas relatados foram: 

fadiga, cefaleia, dores articulares, taquipneia após exercício, dispneia, tosse, taquicardia, anosmia, 
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depressão, ansiedade, alterações da memória/atenção, alopecia, além de outros (Nalbandian, A. et 

al, 2021) (Xiong, Q. et al, 2021) (Carfi, A. et al, 2020) 

Fadiga, taquipneia após exercício e alopecia foram mais comuns em mulheres do que em 

homens. Dispneia durante hospitalização foi associada à fadiga subsequente, taquipneia após 

exercício e a aumento da frequência cardíaca em repouso. História de asma durante a 

hospitalização foi associada à sequela subsequente de taquipneia após o exercício; e história de 

batimentos cardíacos por minuto maior que 90 durante a internação hospitalar foi associada ao 

aumento da frequência cardíaca em repouso na convalescença (Xiong, Q. et al, 2021) 

Mais pesquisas que visem a identificar e caracterizar as principais características clínicas, 

sorológicas, de imagem e epidemiológicas do COVID-19 nas fases aguda, subaguda e crônica da 

doença são necessárias para que possamos entender melhor a história natural e fisiopatologia desta 

nova particularidade da doença. Além disso, está claro que o cuidado de pacientes com COVID-

19 não se conclui no momento da alta hospitalar, e o manejo interdisciplinar no ambiente 

ambulatorial também é fundamental para o cuidado integral desses pacientes (Nalbandian, A. et 

al, 2021). 

 

7.2 Ambulatório pós-COVID 

 

Sugere-se que todas as Organizações de Saúde da Aeronáutica (OSA) deverão implantar, 

no ambulatório/CAIS ou equivalente, o agendamento de consultas pós-COVID, para avaliação 

clínica e seguimento após alta hospitalar.   

 

 

7.3 Orientações para aeronavegantes 

 

Todos os militares aeronavegantes, após quadro clínico suspeito ou confirmado de 

COVID-19, devem ser acompanhados em ambulatório pós-COVID. Antes do retorno ao trabalho, 

entre o 11º e o 14º após o início dos sintomas e com melhora clinica, o militar deverá fazer uma 

reavalição médica e preenchimento do questionário pós-COVID . 

Com questionário negativo, pode ser liberado para o voo, se o questionário for positivo 

deverá ser afastado da atividade aérea e fazer nova reavaliação médica. 
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Não é necessário realizar novos exames de RT-PCR ou sorológicos de controle. O Anexo 

7 inclui um questionário para avaliação de sintomas pós-COVID, que deve ser aplicado para todos 

os militares aeronavegantes, durante a consulta de seguimento pós-COVID. 

Independente da intensidade do quadro agudo e da necessidade ou não de internação, 

todos os militares aeronavegantes deverão ser  agendados em consulta ambulatorial após 04 

semanas do início dos sintomas, para aplicação do questionário (Anexo 7) e avaliação clínica. 
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8. RASTREAMENTO E ISOLAMENTO DE CASOS DE COVID-19 

 

A identificação e o isolamento dos casos sintomáticos é uma medida fundamental na 

política de enfrentamento da COVID-19. O isolamento também está indicado nos contactantes 

assintomáticos de casos suspeitos ou confirmados. Seguem as orientações sobre isolamento. 

 

 

8.1 Isolamentos dos casos positivos e sintomáticos: 

 

- Casos leves a moderados: 10 dias do início dos sintomas com melhora clínica e estando 

afebril > 24 horas sem uso de antitérmicos. 

- Casos graves (necessidade de suporte de O2 e/ou pacientes imunodeprimidos): 20 dias 

do início dos sintomas com melhora clínica.  

Não se recomenda a realização de testes (moleculares, antígeno e/ou sorológicos) para 

a retirada do isolamento. Deve-se valorizar o tempo dos sintomas e a melhora clínica. 

 

8.2 Contactantes assintomáticos de casos suspeitos ou confirmados 

 

- Contactantes assintomáticos de casos suspeitos ou confirmados que apresentem critérios 

de risco como contato intradomiciliar, contato físico ou contato próximo com 

distanciamento menor que 2 metros sem a utilização de máscara e com intervalo maior que 

15 minutos, ou vários episódios de contatos próximos com menos de 15 minutos, realizar 

coleta do RT-PCR entre o 5° e 7° dia após o último contato.  

➢ Resultado negativo: Retirar do isolamento. 

➢ Resultado positivo: Manter isolamento até o 14° dia do contato. 

➢ Sem a coleta do teste, manter isolamento por 10 dias caso se mantenha assintomático. 

 

8.3 Pacientes assintomáticos e com teste positivo de RT-PCR ou antígeno (Não 

contactantes) 
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➢  Manter 10 dias de isolamento, a partir da data do teste e 20 dias se imunodeprimido* 

* Estar em quimioterapia para câncer, estar dentro de um ano de transplante célula-

tronco hematopoiética ou transplante de órgão sólido, infecção por HIV não tratada 

com contagem de linfócitos T CD4 <200, distúrbio de imunodeficiência primária 

combinada e recebimento de prednisona> 20 mg / dia por mais de 14 dias, pode causar 

um maior grau de imunocomprometimento. 

 

8.4 Rastreio para a realização de cursos presenciais e/ou missões 

  

➢ Idealmente realizar pesquisa do RT-PCR até 72 horas antes do início do evento. Em caso 

de resultados positivos, manter isolamento por 10 dias e, após esse período, estando 

assintomático, liberar para retomar as atividades.  Em caso de resultados negativos, liberar 

para as atividades/curso/missão.  

OBS1: Testes rápidos sorológicos não estão autorizados para rastreio. 

OBS2: Testes de antígenos não estão indicados para pessoas assintomáticas, no entanto, na 

ausência do RT-PCR, poderá ser uma alternativa quando realizado até 72 horas antes do 

curso/missão. 

OBS3: Caso algum aluno/candidato apresente histórico recente de ser contactante com caso 

suspeito ou confirmado para COVID-19, seguir as orientações anteriores sobre o tópico. 
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     NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 – 25/02/2021 
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9. CÓDIGOS INTERNACIONAIS DE DOENÇAS (CID-10) PARA COVID-

19 

 

- B34.2 – Infecção pelo coronavírus de localização não especificada; 

- U07.1 – COVID-19, vírus identificado. É atribuído a um diagnóstico de COVID-19 

confirmado por testes laboratoriais; e 

- U07.2 – COVID-19, vírus não identificado, clínico epidemiológico. É atribuído a um 

diagnóstico clínico ou epidemiológico da COVID-19, em que a confirmação laboratorial é 

inconclusiva ou não está disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 
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 10. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA COVID-19  

 

Diante da emergência causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e do contexto 

global da pandemia, é imprescindível reforçar os meios de prevenção da doença, como medida 

primordial de enfrentamento da COVID-19. 

 

10.1 Medidas Gerais 

 

As medidas não farmacológicas, como distanciamento social, etiqueta respiratória, 

higiene das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento domiciliar 

de casos suspeitos e confirmados, devem ser seguidas de forma integrada, com finalidade de 

prevenir o adoecimento e interromper a cadeia de transmissão do SARS-CoV-2.  

A higiene das mãos deve ser feita rotineiramente com água e sabão ou com álcool em gel 

70% ou outro produto devidamente aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). 

O uso de máscaras deve ser mantido em todos os ambientes, incluindo locais públicos e 

de convívio social. É imprescindível que o uso de máscaras seja exigido em todas as OSA. 

O distanciamento social de pelo menos 1 (um) metro entre as pessoas deve ser respeitado, 

tanto nos setores de trabalho como no convívio social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). 

 

10.2 Vacinas contra COVID-19 

 

A vacinação é a forma mais eficaz e segura de se adquirir proteção contra uma doença 

infecciosa. Com relação à COVID-19, trata-se da estratégia mais promissora de conter a pandemia, 

aliada às medidas de prevenção não farmacológicas já estabelecidas.  

Desde o final de 2020, diversas vacinas têm se tornado disponíveis em diferentes partes 

do mundo, com cerca de 91 possíveis vacinas, em testes clínicos em humanos e cerca de 184 

vacinas em pesquisa de desenvolvimento pré-clínico. (WHO, 2021)  
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Até o momento, há três opções de vacinas aprovadas para uso no Brasil, sendo duas 

disponíveis para aplicação pelo Sistema Único de Saúde (SUS): 

- Vacina Adsorvida Covid-19 Sinovac/Butantan (Coronavac): é uma vacina contendo antígeno do 

vírus inativado SARS-CoV-2. A sua eficácia foi demonstrada em um esquema contendo 02 doses, 

com intervalo de 14 a 28 dias. Pode ser usada para gestante. 

- Vacina Covid-19 Recombinante Fiocruz/AstraZeneca: vacina que utiliza adenovírus 

recombinante de chimpanzé como vetor viral, que expressa a glicoproteína SARS-CoV-2 Spike. 

A eficácia dessa vacina foi comprovada em esquema de 02 doses, com intervalo de 12 semanas. 

- Vacina da Pfizer/BioNTECH: vacina de RNA mensageiro que mimetiza a proteína spike do vírus 

SARS Cov-2 já dispõe de registro definitivo e autorização para uso no Brasil. O intervalo em bula 

entre as doses é de 21 a 28 dias. Apresenta alto perfil de segurança sendo indicada inclusive para 

gestantes. 

- Vacina Sputnik V: vacina viral não replicante, utiliza 2 vírus adenovírus diferentes, que 

expressam a glicoproteína SARS Cov-2 Spike. O intervalo recomendado entre as doses é de 21 

dias. 

A proteção gerada pelas vacinas decorre da capacidade que elas têm de induzir 

nosso sistema de defesa a produzir imunidade, seja por meio da ação de células ou de anticorpos 

específicos. No caso das vacinas contra a COVID-19 produzidas pelo Instituto Butantan/Sinovac 

(Coronavac) e pela Fiocruz/Universidade de Oxford/AstraZeneca a proteção contra a doença, 

evidenciada nos ensaios clínicos, é obtida por volta de 15 dias após a segunda dose. 

As vacinas devem ser aplicadas de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, 

elaborado pelo Ministério da Saúde, que elencou grupos prioritários em cada fase de vacinação 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 

Orientações sobre vacinação em situações especiais: 

- Pessoas com sintomas gripais ou COVID-19 - Em pessoas em curso de quadro respiratório 

sugestivo de infecção ativa (síndrome gripal) recomenda-se adiar a vacinação até a recuperação 

clínica total e ao menos 04 (quatro) semanas após o início dos sintomas. Pessoas assintomáticas 

que tiveram resultado de RT-PCR positivo para COVID-19 devem aguardar 04 (quatro) semanas 

até a vacinação. Pacientes com história prévia de COVID-19 devem receber a vacina contra 



33 
 

COVID-19, desde que pertençam a um dos grupos prioritários e que respeitem o intervalo de 04 

semanas. 

- Gestantes, puérperas e lactantes - Apesar da ausência de estudos que comprovem a eficácia e a 

segurança da vacina nesse grupo populacional, inúmeras entidades internacionais já se 

posicionaram a favor da vacinação, diante do baixo risco potencial da vacina e do alto risco da 

doença na vigência da pandemia. Dessa forma, o Ministério da Saúde recomenda que gestantes, 

puérperas e lactantes sejam avaliadas e orientadas sobre o risco de exposição e contágio, não 

havendo contraindicação para vacinação dessas mulheres com as vacinas COVID-19 em uso no 

Brasil até o momento. A vacina deve ser oferecida às gestantes, puérperas e lactantes, desde que 

pertencentes a um dos grupos prioritários elencados no Plano Nacional de Vacinação. Os 

profissionais de saúde devem informar às mulheres sobre as limitações de conhecimento, até o 

momento, da eficácia e segurança das vacinas contra COVID-19 em gestantes, puérperas e 

lactantes, para que possam tomar uma decisão esclarecida. Se optarem por não receber a vacina, 

devem ser respeitadas em sua decisão. (NOTA TÉCNICA N 1/2021-DAPES/SAPS/MS de- 

15/03/2021) 

- Coadministração com outras vacinas - A coadministração das vacinas contra COVID-19 com 

outras vacinas não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Imunizações, por inexistirem até 

o momento estudos que comprovem a segurança e a eficácia das vacinas COVID-19 nessas 

situações, bem como para facilitar o monitoramento de eventos adversos pós-vacinação. 

Preconiza-se um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas contra COVID-19 e as diferentes 

vacinas do Calendário Nacional de Imunização. Em situações de urgência, como a administração 

de soros antiofídicos ou vacina antirrábica para profilaxia pós-exposição, este intervalo poderá ser 

desconsiderado. 

Com relação à testagem para avaliação de eficácia vacinal, é preciso esclarecer que não 

existe, até o momento, definição da quantidade mínima de anticorpos neutralizantes necessária 

para conferir proteção imunológica contra a infecção pelo SARS-CoV-2. Portanto, os exames 

sorológicos não devem ser utilizados para determinar proteção vacinal. De forma semelhante, 

ainda não há embasamento científico que correlacione a presença de anticorpos contra o SARS-

CoV-2 com a proteção à reinfecção. (NOTA TÉCNICA Nº 

33/2021/SEI/GEVIT/GGTPS/DIRE3/ANVISA de março de 2021) 
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11.  ODONTOLOGIA E A COVID-19 

 

O advento da pandemia pelo SARS-CoV-2, em dezembro de 2019, provocou grande 

impacto na Odontologia, conduzindo a alterações importantes nos protocolos de atendimento e 

biossegurança. De fato, o vírus liga-se ao receptor da enzima conversora de angiotensina 2 

(ACE2), encontrado em língua e glândulas salivares (Xu H et al 2020; Xu J et al 2020). Considera-

se, portanto, a boca como um sítio anatômico altamente infectado pelo SARS-CoV-2 e a saliva 

como importante rota de transmissão deste vírus. (Huang N et al, 2021) 

 

Fonte: https://website.cfo.org.br/ 

11.1 Estratégias para minimização da produção de aerossol 

 

É importante ressaltar que o aerossol é um meio possível de transmissão do SARS-CoV-2 

e que, durante o atendimento odontológico, são produzidas gotículas que podem atingir um raio 

de dispersão de até 2 metros a partir da origem. Entretanto, os aerossóis podem alcançar distâncias 

muito maiores e permanecerem suspensos no ar por longos períodos. Portanto, devem ser 

consideradas as seguintes estratégias: realizar o atendimento odontológico preferencialmente a 4 

ou 6 mãos; utilização de bomba a vácuo; utilizar isolamento absoluto. Prefira tomadas 

radiográficas extraorais. Evite o uso de canetas de alta rotação. Evite o uso da seringa tríplice na 

forma de névoa/spray. Evite o uso de equipamentos para profilaxia/ultrassom. 

O uso de bochechos prévios à consulta odontológica também são recomendados, como 

forma de reduzir a contaminação do meio bucal e proteger a equipe de saúde (CFO 2020; AMIB 

https://website.cfo.org.br/
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e CFO 2021). Para tanto, recomenda-se o uso de substâncias com potencial oxidativo, tendo em 

vista a sensibilidade do SARS-CoV-2 a esta terapia (Peng X et al; 2020). Para tanto, considera-se 

o peróxido de hidrogênio a 1% como primeira escolha, ou a iodopovidona (PVPI) a 0,2%, em 

função do risco de reação de hipersensibilidade relacionado ao PVPI (AMIB e CFO 2021). 

 

11.2 Manifestações bucais 

 

Tratando-se de um sítio anatômico altamente infectado pelo SARS-CoV-2, a boca 

também foi foco de diversas publicações que se propuseram a identificar manifestações bucais de 

COVID-19. 

O primeiro sintoma bucal a ser relacionado à COVID-19 foi a alteração ou perda de 

paladar (El Kady et al 2021; Iranmanesh et al 2020). Uma possível causa para esse sintoma pode 

estar relacionado ao grande número de receptores ACE2 nos ceratinócitos da língua, induzindo-os 

a morte celular e prejudicando a função das papilas gustativas (Atukorallaya DS & Ratnayake RK 

2021).  

Em relação a lesões bucais, diversos estudos propuseram-se a identificar tais 

manifestações, com relatos variando desde lesões ulceradas a língua despapilada ou áreas 

necróticas (Iranmanesh et al 2020; Egidio-Moreno et al 2021). 

É importante, no entanto, ser criterioso no diagnóstico dessas lesões bucais. 

Manifestações bucais por COVID-19 são raras, e parecem estar relacionadas à má higiene, 

infecções oportunistas, estresse, imunossupressão, vasculite ou exacerbação de respostas 

inflamatórias secundária a COVID-19 (Anaya-Saavedra 2021). 

11.3  Atenção oral ao paciente infectado pelo SARS-COV-2 

Conforme recomendações conjuntas da Associação de Medicina Intensiva Brasileira 

(AMIB) e do Conselho Federal de Odontologia (CFO), a assistência odontológica a beira leito 

deve ser proporcionada a todo paciente crítico que tenha indicação para tal. A manutenção da 

higiene oral para prevenção de Pneumonia associada à Ventilação Mecânica (PAVM) deve ser 

mantida, independentes da pandemia pelo SARS-CoV-2 (AMIB e CFO, 2021; RDC 7/2010). 

Em ambiente intensivo voltado para COVID-19, o atendimento odontológico torna-se 

ainda mais importante, uma vez pode reduzir a incidência de Pneumonia associada à Ventilação 
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Mecânica (PAVM) para os pacientes e reduzir o risco de contaminação para a equipe de saúde. 

Para tal efeito, recomenda-se o uso de peróxido de hidrogênio a 1% ou PVPI a 0,2% (AMIB e 

CFO; 2021). Da mesma forma, o uso tópico de ozônio também é evidenciado como uma alternativa 

viável, uma vez que apresenta alto potencial oxidativo, com baixo custo e baixa toxicidade (Rowen 

& Robbins 2020). 

A figura a seguir apresenta, de forma esquemática, o protocolo utilizado para atenção oral 

ao COVID-19. 

 

 

Figura 1. Protocolo de atenção oral ao COVID-19, em ambiente intensivo. 
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12. MEDICAÇÕES SEDATIVAS, ANALGÉSICAS E BLOQUEADORES MUSCULARES 

EM UTI E ANESTESIAS 

 

 Em casos de haver agravamento da pandemia de COVID-19, na qual pode ocorrer escassez 

e dificuldades de aquisição de medicações sedativas, analgésicas e bloqueadores musculares, deve-

se alterar o manejo das medicações visando manter um estoque seguro para utilização nos Centros 

de Terapia Intensiva, para os pacientes em ventilação mecânica e a permanência prolongada do 

tratamento dos pacientes em próteses ventilatória. 

 Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia e a Associação Brasileira de 

Medicina Intensiva sugeriram que profissionais intensivistas e anestesiologistas utilizem outras 

classes de fármacos disponíveis no mercado para sedação e manutenção da sedação, de acordo 

com os protocolos já estabelecidos, conforme a experiência de cada profissional e com 

administração segura. 

 Importante ressaltar que a experiência profissional deve ser considerada no manejo dos 

fármacos e que, naqueles serviços em que há especialistas em anestesiologia, estes devem ser 

consultados, a fim de garantir a otimização das medicações e suas diversas sinergias 

farmacológicas. 

 Os médicos anestesiologistas, em procedimentos anestésico-cirúrgicos, devem priorizar a 

utilização de fármacos que não estejam sendo utilizados nas UTI, como os anestésicos inalatórios 

e os anestésicos locais, comumente utilizados em bloqueios regionais, desde que não venham a 

comprometer a segurança do ato anestésico-cirúrgico. 

 A interrupção provisória no agendamento de procedimentos anestésico-cirúrgicos eletivos 

nos quais venham a ser utilizados os medicamentos, de uso contínuo para o tratamento intensivo 

dos pacientes com COVID -19, devem ser poupados com a finalidade de evitar o desabastecimento 

das Unidades de Terapia Intensiva. 

  



38 
 

13. CONDUTAS PARA EVACUAÇÃO AEROMÉDICA DE PACIENTES COM COVID-

19. 

 

Devido ao agravamento da situação epidemiológica no país e consequente colapso no 

sistema de saúde de cidades ou mesmo estados, frequentemente ocorrem acionamentos de 

evacuações aeromédicas para pacientes com Covid-19. O transporte aéreo desses pacientes segue 

as orientações do “Protocolo de procedimentos e condutas para evacuação aeromédica de pacientes 

com COVID-19” coordenado pelo Instituto de Medicina Aeroespacial-IMAE. No anexo 11 desde 

manual encontra-se os requisitos necessários para a realização do transporte dos pacientes 

portadores de COVID-19, levando-se em consideração os níveis de prioridade, dependência, 

classificação e quantidade de pacientes a serem transportados. 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

MANEJO CLÍNICO DA COVID 19 – AMBULATORIAL 
 

 

PROCEDER A COLETA DE RT-PCR PARA SARS-COV-2, SE DISPONÍVEL, NO MOMENTO DO PRIMEIRO ATENDIMENTO, 
DESDE QUE O PACIENTE ESTEJA ENTRE O 1º E O 8º DIA DE SINTOMA. APÓS ESTE PERÍODO, ASSOCIAR O TESTE 
SOROLÓGICO. NOS LOCAIS EM QUE O RT-PCR NÃO ESTIVER DISPONÍVEL, UTILIZAR A DETECÇÃO DE ANTÍGENO 
VIRAL. 

 

. Antitérmicos: Dipirona ou Paracetamol . EVITAR USAR AINES 

 

. NÃO INICIAR ANTIBIÓTICO DE ROTINA! Iniciar ANTIBIÓTICO* APENAS nos pacientes com Suspeita de  
infecção bacteriana – Sinusite? Pneumonia? 
. Pacientes que fizeram TC - ANTIBIÓTICO* APENAS nos pacientes com consolidação, não iniciar    caso TC apenas 
com vidro fosco. 
.*AMOXICILINA+CLAVULANATO 875+125MG 12/12HS OU CEFUROXIMA 500MG DE 12/12HS + 

AZITROMICINA 500MG/DIA; OU LEVOFLOXACINO 750MG/DIA. 

. D-dímero > 1000: 

  . Checar se tem contraindicação a profilaxia de trombose (sangramento ativo ou prévio volumoso –  

ex. úlcera gástrica) 

 
  
**Contraindicação Eliquis (apixabana): Insuficiência Renal Clear. Renal <15ml/min ou Insuf Hepática. Avaliar 
heparina. 

  *** Até o momento não existe evidencia de beneficio da indicação de anticoagulação oral para pacientes 
ambulatoriais, mesmo com valor de D-dímero > 1000. Avaliar custo benefício. 

. Corticoide: 

  . NÃO iniciar de ROTINA – antes do sétimo dia de sintomas em pacientes SEM 

Hipoxemia pode PIORAR mortalidade. 

  . Após sétimo dia: Paciente com FEBRE mantida sem hipoxemia – contactar CCIH                 ou responsável 
técnico pela conduta dos pacientes COVID 19 para avaliar início de corticoide oral (SEM EVIDENCIA CLINICA): 

  . Prednisona – 40mg/dia por 10 dias (obesos avaliar aumentar para 60mg/dia nos primeiros três dias. 

  . Dexametasona – 6mg/dia por 10 dias 

  . HIPOXEMIA – internar e iniciar corticoide venoso 

. Antiviral: 

. Não há evidência científica até o momento.  

. Caso o médico opte por prescrever: 

. Iniciar apenas até o quarto dia de início dos sintomas 

. Utilizar Nitazoxanida 500mg de 8/8horas por 5 dias OU 

. Ivermectina 1x/dia - 01 comprimido a cada 30kgs por três dias (max. 4 comp.) Contraindicado 

em pacientes com Insuficiência Hepática. 

. Sem contraindicação: S u g e s t a o  d e  Iniciar Eliquis™(apixabana)*** 2,5mg VO de 12/12 horas – retornar 

com  48 - 72hs para reavaliação e acompanhar evolução para definir o tempo

 de anticoagulante (15-30 dias). 
 

.Orientações dos sinais de agravamento e dispensa médica. 

. Reforçar orientações de isolamento domiciliar. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Oxímetro: 
Sat O2- < 95% OU FR>24irpm OU > 5 dias 

sintomas E FEBRE mantida 
 

 

SIM 
 

 

PRESCRIÇÃO: 
. Avaliar tratamento domiciliar – anexo 1 
.Orientações dos sinais de agravamento, 
isolamento domiciliar e dispensa médica. 
. NÃO INICIAR ANTIBIÓTICO DE ROTINA!  
Iniciar APENAS nos pacientes com suspeita de 
Infecção bacteriana – Sinusite? Pneumonia? 
. Pacientes que fizeram TCT - antibiótico 
APENAS nos pacientes com consolidação, 
não iniciar  caso TC apenas com vidro fosco. 

. NÃO USAR AINES 

. Antitérmicos: Dipirona ou Tylenol 
 

 

FLUXOGRAMA ATENDIMENTO – COVID 19 
ABAIXO DE 50 ANOS E SEM FATOR DE RISCO 

GRUPO DE RISCO 
. > 60 ANOS 
. CARDIOPATA, HAS 
. DM 
. PNEUMOPATAS, ASMA 
. DOENÇA RENAL 
. OBESOS 
. IMUNODEPRIMIDOS 
. GESTANTES 

. Sem critério de Internação: 

. TC com menos de 25% e D-dímero 
< 1000: retorno com 48-72hs 
. TC com menos de 25% e D-dímero 
entre 1000-3000: Iniciar Eliquis 2,5mg 
VO de 12/12hs**(checar se não tem 
contra-indicação) e retorno com 48-72hs 
para repetir D-dímero e reavaliação. 

. REPETIR LABORATÓRIO 

. Não repetir TC de rotina - avaliar casos 
individualmente. 
. Orientar caso dispneia retorno antes. 

Indicação de Internação: 
. Hipoxemia ou Bicarbonato < 20 na 
Gasometria arterial OU 
. TC com infiltrado bilateral > 25% OU 
. Ddímero > 3000 OU 
. Taquipneia mantida no exame físico 

NÃO 

ORIENTAR RETORNO CASO FEBRE MANTIDA APÓS 5 
DIAS OU RETORNO DA FEBRE APÓS O QUINTO DIA 

OU DISPNEIA OU PIORA CLÍNICA PARA REALIZAÇÃO 
DE TC TÓRAX E EXAMES. 

Solicitar os seguintes exames: 
. Gasometria arterial 

. Hemograma; Uréia; Creatinina; 
PtnC; LDH; D-dímero 

. TC de tórax 

ANTIBIÓTICO - AMOXICILINA/CLAVULANATO 
875/125MG 12/12HS OU CEFUROXIMA 500MG DE 
12/12HS + AZITROMICINA 500MG/DIA. PACIENTES 

OBESOS CONTACTAR CCIH  PARA AVALIAR 
AUMENTO DA DOSE 



46 
 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxímetro: 
Sat O2 < 95% OU FR>24irpm OU Queixa de Dispnéia 

OU > 5 dias de sintomas 
 
 

NÃO 
SIM 

 
 

RETORNO A CADA 48-72HS OU ANTES CASO 
DISPNÉIA PARA REALIZAÇÃO TC TÓRAX E EXAMES. 

 
 

PRESCRIÇÃO: 
.Tratamento domiciliar – Anexo 1 
.Orientações dos sinais de 
agravamento, isolamento domiciliar e 
dispensa médica. 

. NÃO INICIAR ANTIBIÓTICO DE ROTINA! 
Iniciar APENAS nos pacientes com 
suspeita de Infecção bacteriana – 
Sinusite? Pneumonia? 
. Pacientes que fizeram TC – 
antibiótico  APENAS nos pacientes 
com consolidação, não iniciar 
caso TCT apenas com vidro fosco. 
. NÃO USAR AINES 
. Antitérmicos: Dipirona ou Tylenol 

Solicitar os seguintes exames: 

. Gasometria arterial 
. Hemograma; Ureia; Creatinina; 

PtnC; LDH; D-dímero; Vit.D 

 
 
 

 
. Sem critério de Internação: 
. TCT com menos de 25% e D-dímero < 1000: 

 
indicação) e retorno com 48-72hs para 

repetir D-dímero e reavaliação. REPETIR 
LABORATÓRIO 

. Não repetir TC de rotina - avaliar casos 
individualmente. 
. Orientar caso dispneia retorno antes 

. TC de tórax 

ANTIBIÓTICO* - AMOXICILINA/CLAVULANATO 
875/125MG 12/12HS OU CEFUROXIMA 500MG 

DE 12/12HS + AZITROMICINA 500MG/DIA. 
PACIENTES OBESOS  CONTACTAR CCIH PARA 

AVALIAR AUMENTO DA   DOSE 

FLUXOGRAMA ATENDIMENTO – COVID 19 
 

ACIMA DE 50 ANOS E GRUPO DE RISCO GRUPO DE RISCO: 

 . > 60 ANOS 
. CARDIOPATA, HAS 
. DM 
. PNEUMOPATAS, ASMA 
. DOENÇA RENAL 
. OBESOS 
. IMUNODEPRIMIDOS 
. GESTANTES 

 

Indicação de Internação: 
. Hipoxemia ou Bicarbonato < 20 na 
Gasometria arterial OU 

. TCT com infiltrado bilateral > 25% OU 

. D-dímero > 3000 OU 

. Taquipneia mantida no exame físico 



47 
 

 

Anexo 4 

 
 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA PACIENTE INTERNAÇÃO URGÊNCIA 
  

 
 

SIM  

. COLETAR PCR PARA 
COVID.  

. TC DE TÓRAX 
 

 
 
 

APLICAR QUESTIONÁRIO NA TRIAGEM EM TODOS OS PACIENTES :  APRESENTA 
SINTOMAS GRIPAIS (tosse; coriza; dor de garganta, mialgia, cefaleia...) E/ OU FEBRE?  

. CONTACTANTE PRÓXIMO DE CASO CONFIRMADO COVID19? 

 

. SE PACIENTE COM EVENTO 
TROMBÓTICO AGUDO OU 

HIPOXEMIA GRAVE SEM CAUSA 
DEFINIDA E LINFOPENIA  

AGUDA E TC INDETERMINADA 
AVALIAR INTERNAÇÃO SETOR 

COVID  
 

. REALIZAR TESTE RÁPIDO ANTÍGENO 
(primeira opção) OU SOROLÓGICO  
E, CASO DISPONÍVEL, TC DE TÓRAX  

. Realizar coleta de PCR na admissão do 
paciente e acompanhante 

 
 
 

NÃO 

TC DE TÓRAX 
NÃO 

SUGESTIVA 
DE COVID E 

TESTE 
RÁPIDO  

NEGATIVO  
 

TC DE TÓRAX 
SUGESTIVA DE COVID 

OU TESTE RÁPIDO 
POSITIVO ANTÍGENO  

OU IgM+/IgG-** 
 

. NA ADMISSÃO TODO 
PACIENTE DEVE PREENCHER 

FOLHA DE TRIAGEM E TERMO 
DE RESPONSABILIDADE 

 

TC DE TÓRAX NÃO SUGESTIVA DE COVID E TESTE 
RÁPIDO POSITIVO APENAS IgG : 

- CHECAR HISTÓRIA DE QUADRO GRIPAL 
- PRESENÇA DE LINFOPENIA OU D-DIMERO ELEVADO 

OU EVENTO TROMBÓTICO AGUDO AVALIAR 
INTERNAR EM SETOR COVID 

 

. INTERNAÇÃO SETOR 
COVID 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INTERNAÇÃO  
   

. SOLICITAR RT-PCR DE RASTREIO PARA COVID-19: 
. A coleta deve ser realizada, idealmente, 3-4 dias antes da data da transferência 

(máximo 7 dias). 
. OPÇÃO AO RT-PCR: ANTÍGENO NEGATIVO ATÉ 3 DIAS ANTES DA DATA DA 

INTERNAÇÃO 

 

ENTREGAR CARTA COM RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO NO DOMICÍLIO NO 
PERÍODO PRÉ-INTERNAÇÃO. 

 

. ACOMPANHANTES: NÃO DEVEM SER DO GRUPO DE RISCO E DEVEM APRESENTAR   
PCR OU ANTÍGENO NEGATIVO COLETADOS ATÉ 3 DIAS ANTES DA DATA DA 

INTERNAÇÃO. 
 

 

INTERNAÇÃO ELETIVA 

. MÉDICO NA ADMISSÃO DEVE CHECAR 
SE O PACIENTE E/OU ACOMPANHANTE: 
1. APRESENTAM SINTOMAS GRIPAIS - 
(tosse, coriza, dor de garganta, mialgia, 

cefaleia...) E/ OU FEBRE? 
2. TIVERAM CONTATO PRÓXIMO DE 

CASO CONFIRMADO COVID-19? 

. ADIAR INTERNAÇÃO CASO RT-PCR OU 
ANTÍGENO POSITIVO OU CONTATO COM 

CASO POSITIVO. 
. INTERNAÇÃO CLÍNICA: AGENDAR 

RETORNO APÓS 10 DIAS DA COLETA DO 
EXAME NOS CASOS LEVES A MODERADOS 
E RESOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO PARA 

AVALIAR INTERNAÇÃO. 
. NÃO HÁ NECESSIDADE DE COLETA DE 

PCR DE CONTROLE 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

FLUXOGRAMA TRANSFERÊNCIA ENTRE OSA 
  
 
 

. ADIAR TRANSFERÊNCIA CASO PCR OU 
ANTÍGENO POSITIVO E/OU SINTOMAS 

GRIPAIS E/OU CONTATO RECENTE COM CASO 
CONFIRMADO DE COVID19 

 
. AGENDAR RETORNO APÓS 10 DIAS DO 

INÍCIO DOS SINTOMAS E RESOLUÇÃO DO 
QUADRO CLÍNICO PARA AVALIAR MARCAÇÃO 

DA TRANSFERÊNCIA ENTRE OSA 
 

.SEGUIR O PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS 
E CONDUTAS PARA EVACUAÇÃO 

AEROMÉDICA DE PACIENTES COM COVID-19 
 

. MÉDICO DE OUTRA OM 
RESPONSÁVEL PELA 

TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DEVE 
ENTRAR EM CONTATO 24HS ANTES 
PARA CHECAR SE O PACIENTE E/OU 

ACOMPANHANTE: 
1. APRESENTAM SINTOMAS GRIPAIS 

- (tosse, coriza, dor de garganta, 
mialgia, cefaleia...) E/ OU FEBRE?  

2. TIVERAM CONTATO PRÓXIMO DE 
CASO CONFIRMADO COVID19? 

 
. SOLICITAR RT-PCR DE RASTREIO PARA COVID-19: 

 . A coleta deve ser realizada, idealmente, 3-4 dias antes da data da transferência 
(máximo 7 dias).  

 
. OPÇÃO AO RT-PCR: ANTÍGENO NEGATIVO ATÉ 3 DIAS ANTES DA DATA DA 

TRANSFERÊNCIA 
 

 ENTREGAR CARTA COM RECOMENDAÇÕES PARA ISOLAMENTO NO DOMICÍLIO 
NO PERÍODO PRÉ-TRANSFERÊNCIA. 

 
. ACOMPANHANTES: NÃO DEVEM SER DO GRUPO DE RISCO E DEVEM 

APRESENTAR PCR OU ANTÍGENO NEGATIVO COLETADOS ATÉ 3 DIAS ANTES DA 
DATA DA TRANSFERÊNCIA. 

 
**É OBRIGAÇÃO DO MÉDICO CHECAR TODOS OS EXAMES ANTES DE LIBERAR A 

TRANSFERÊNCIA. 
 
 
 

 
 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA 

s 
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Anexo 7 

Comando da Aeronáutica 

Comando Geral do Pessoal 

Diretoria de Saúde 
 

Questionário de Avaliação Pós-COVID para AERONAVEGANTES 

Realizar o questionário entre o 11º e 14º dia dos sintomas. 

Nome:___________________________________________ DN:_______/______/______  

Posto/graduação/especialidade:______________________________________ 

Esquadrão de voo: ________________________________________________  

Telefone:___________________________ 

Endereço:____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

SARAM:______________________________ 

                                                                                                                                       

1. Data de início dos sintomas:____________________ 

 

2. Teve necessidade de internação hospitalar? (    ) SIM   (     ) NÃO  

 

3. Data da alta hospitalar: ______________________ 

 

4. Ainda apresenta algum destes sintomas? 

Tosse   Taquipneia após exercício   

Fadiga/cansaço crônico   Alterações de memória   

Dor articular   Alterações de atenção   

Dificuldade pra respirar   Ansiedade   

Mialgia   Taquicardia   

Cefaleia (dor de cabeça)   Anosmia   

Irritabilidade   Outros (quais)   

Confusão mental      

 

5. Recebeu vacina contra a COVID-19? (    ) SIM   (     ) NÃO 

5.1 Qual vacina?   ____________________   

5.2 Data das doses: ___________________ 

 

6. Se já participou de atividades aéreas, houve alguma intercorrência? Quais? (descrever) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                                      

 DATA  ________/________/________     

 

        ________________________________ 

                                                                                                                               Assinatura do Médico Esquadrão                                                                                
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Anexo 8 

 

BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA 

 

 

Fonte: https://website.cfo.org.br/ 

1. PROTOCOLOS DE BIOSSEGURANÇA 

 

1.1 SALA DE ESPERA: proporcionar condições para realização de higiene das mãos; 

manter o ambiente ventilado; promover um espaçamento de 1,5 a 2 metros entre 

os assentos, para permitir o distanciamento físico das pessoas; disponibilizar 

máscaras para os pacientes, se necessário; eliminar, restringir ou controlar o uso 

de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas, revistas e 

brinquedos; realizar a limpeza e desinfecção sistemática das superfícies de 

ambientes utilizados pelos pacientes; o agendamento de consultas deve ser 

programado de modo a evitar o encontro entre os pacientes na sala de espera; de 

toda forma, a sala de espera deve estar organizada para acomodar os pacientes a 

uma distância de 1,5 a 2 m entre si, sempre utilizando máscaras e praticando 

higiene de mãos, no caso de receber um paciente com suspeita ou confirmação de 

infecção pelo SARS-CoV-2, encaminhe-o para uma sala privativa. Na 

indisponibilidade deste espaço, agende o paciente para o final do período de 

atendimento para evitar o encontro com outras pessoas. 

1.2 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EM PACIENTES COM QUADRO DE 

INFECÇÃO AGUDA, CONFIRMADA OU SUSPEITA, PELO SARS-CoV-2: 

Nesses casos, mesmo que as medidas de prevenção adicionais estejam sendo 

adotadas, os procedimentos odontológicos devem ser restritos às urgências e 

emergências. O atendimento deve ser direcionado para resolução imediata da dor 

e desconforto do paciente. Postergue para momento oportuno os atendimentos 

para resolução definitiva do problema apresentado. Para segurança de todos, 

agende estes pacientes para o último horário de atendimento do dia. 
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1.1 PROCEDIMENTOS NÃO GERADORES DE AEROSSÓIS: gorro descartável 

(30 G/m2); óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

proteção; protetor facial (face shield); máscara cirúrgica tripla (descartável); luvas 

de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento; toda a equipe 

envolvida no atendimento ao paciente dentro do consultório deverá utilizar o 

mesmo tipo de EPI. Os EPIs são de uso individual e não devem ser 

compartilhados. 

1.2 PROCEDIMENTOS GERADORES DE AEROSSÓIS: gorro descartável (30 

G/m2); óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

proteção; protetor facial (face shield); respirador N95/PFF2 ou N99, N100 ou 

PFF3 (uso de 01 respirador por profissional por semana, na ausência de sugidade 

ou dano na face interna do respirador; capote ou avental de mangas longas 

impermeável 40 G/m2 ou maior; luvas de procedimento ou estéreis, de acordo com 

o procedimento; toda a equipe envolvida no atendimento ao paciente dentro do 

consultório deverá utilizar o mesmo tipo de EPI. Os EPIs são de uso individual e 

não devem ser compartilhados. Em situação de escassez, poderá ser utilizado o 

capote ou avental de mangas longas impermeável 30 G/m2 desde que seja 

impermeável. Os capotes deverão proporcionar barreira antimicrobiana efetiva 

(Teste de Eficiência Bacteriológica – BFE) 

1.3 PARAMENTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO CLÍNICO: Coloque os EPI 

intercalando higiene de mãos na seguinte ordem: 1 - Higiene de mãos; 2 – 

Avental; 3 – Respirador; 4 - Óculos de proteção; 5 – Gorro; 6 – Protetor facial; 7 

- Higiene de mãos; e, 8 – Luvas de procedimento 

1.4 DESPARAMENTAÇÃO APÓS ATENDIMENTO CLÍNICO: Remova, no 

interior da sala clínica, os seguintes EPIs intercalando a higiene das mãos: 1- 

Luvas de procedimento; 2- Higienize as mãos; 3- Avental; 4- Higienize as mãos; 

5- Protetor facial (segure pela parte traseira); 6- Gorro (se for possível, remova 

junto com o protetor facial); 7- Higienize as mãos. Remova, fora da sala de 

atendimento clínico (devido ao risco de transmissão do SARS-CoV-2 por 

aerossóis), os seguintes EPI intercalando a higiene das mãos: 8- Higienize as 

mãos; 9 - Óculos de proteção; 10- Higienize as mãos; 11 - Respirador; e, 12 - 

Higienize as mãos e lave o rosto. 
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Anexo 9 

 

PREPARO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

 

Fonte: https://website.cfo.org.br/ 

 

1. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE ODONTOLÓGICO 

 

1.1 USO DO EPI PELOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA: luvas grossas de cor 

distinta daquelas utilizadas no processamento de instrumentais; óculos de 

proteção; aventais impermeáveis; e, respirador N95 ou similar; e, na falta desse 

utilizar máscara cirúrgica. 

 

1.2 SUPERFÍCIES NO AMBIENTE DO CONSULTÓRIO: 

1.2.1 Superfícies clínicas: são aquelas tocadas pelos profissionais durante o 

atendimento e que podem se comportar como fonte de transmissão cruzada de 

infecções. Devem ser limpas e desinfetadas após cada atendimento. As 

superfícies ou equipamentos de conformação complexa devem ser recobertas 

por barreiras impermeáveis e trocadas a cada atendimento. Exemplos: 

mangueiras do equipo como as do sugador e das peças de mão; terminais dos 

encaixes das peças de mão e seringa tríplice; pontos de apoio das peças de 

mão e seringa tríplice no equipo 

1.2.2 Superfícies de limpeza doméstica: são superfícies que não entram em contato 

com as mãos e nem com dispositivos utilizados durante o atendimento. 

Exemplos: piso, paredes e pia de lavagem de mãos. A limpeza e desinfecção 

das superfícies devem ser realizadas obedecendo a seguinte sequência: 1º De 

cima para baixo; 2º De dentro para fora; 3º Da área menos contaminada para 

a mais contaminada. 

Como fazer? Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies clínicas do consultório 

antes das atividades clínicas e entre um paciente e outro; observar a compatibilidade dos 

produtos químicos com as superfícies a serem desinfetadas para não danificá-las. 

Exemplos de desinfetantes de nível intermediário que podem ser utilizados em 

superfícies odontológicas: O álcool 70% e o hipoclorito de sódio exigem a limpeza 

prévia das superfícies com água e sabão. Os quaternários de amônio de quinta geração e 

a glucoprotramina podem ser utilizados tanto para limpeza quanto para desinfecção das 

superfícies, desde que o procedimento seja realizado em dois passos distintos: primeiro 

faz-se a limpeza, em seguida desinfecção.  
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1.1.1 Álcool 70%; quaternário de amônio de quinta geração Glucoprotramina e, 

Hipoclorito de sódio a 1%; Pisos: utilize varredura úmida, mops ou rodos com 

técnica de dois baldes. 

1.1.2 Linhas de água do equipamento: esgotar as linhas de água ao final do período 

de atendimento. Consulte o fabricante quanto ao protocolo de limpeza e 

desinfecção das linhas de água. 

1.1.3 Linhas de ar: drenar o ar do compressor diariamente. 

1.1.4 Ar condicionado: Realizar, regularmente, a limpeza e manutenção preventiva 

do sistema de ar condicionado com empresa especializada. 

1.1.5 Cuidados especiais para clínicas modulares: Se possível, individualizar cada 

cadeira odontológica em um ambiente clínico fechado, com ventilação e 

trocas de ar de acordo com a legislação vigente. Na impossibilidade de separá-

las completamente, acrescente divisórias, entre as cadeiras, que atinjam o teto. 

 

2. PROCESSAMENTO DE ARTIGOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO 

 

2.1 INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS: Todos os instrumentos críticos e 

semicríticos devem ser limpos com escovas e detergentes com registro na 

ANVISA e específicos para utilização em serviços de saúde. Não utilize, por 

exemplo, esponjas ou detergentes domésticos para lavar louças. Após a limpeza, 

todos os instrumentos críticos e semicríticos devem ser embalados e esterilizados 

para cada paciente. É importante destacar a necessidade de limpeza e esterilização 

das peças de mão para cada paciente. É proibido o reprocessamento de artigos de 

uso único. 

2.2 SALA PARA PROCESSAMENTO DE ARTIGOS EM CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO: o fluxo do processamento de artigos deve ser unidirecional, 

da área suja para área limpa, independente da estrutura física. O processamento 

de artigos compreende as seguintes etapas: transporte, limpeza, inspeção visual, 

embalagem, esterilização, monitoramento da esterilização e armazenamento. É 

fundamental que os profissionais envolvidos no reprocessamento recebam 

treinamento específico, atualizado periodicamente. A ANVISA está revisando a 

Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 15 que trata do processamento de 

artigos em serviços de saúde e possivelmente incluirá a odontologia em todos os 

seus níveis deorganização. É uma ótima referência para orientar os profissionais 

quanto aos detalhes de cada etapa. 
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Anexo 10 

 

ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 

 

 

Fonte: https://website.cfo.org.br/ 

1. RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS: 

 

1.1 HORÁRIO DE INÍCIO E FIM: anotar horário de início e fim do atendimento a 

fim de programar a limpeza, respeitando os intervalos de 15 minutos da liberação 

do paciente, para o início; consultórios onde houver janelas, estas deverão 

permanecer abertas, exceto em procedimentos cirúrgicos. Atender os pacientes de 

janela aberta, porta fechada e ar ligado. 

 

1.2 MATERIAL UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS: deverá ser separado 

previamente ao atendimento, para que não seja necessário abrir gavetas ou sair do 

consultório evitando assim, infecção cruzada. É imprescindível que permaneçam 

sobre as bancadas apenas os materiais que serão utilizados para aquele 

atendimento, deixando-as livres para limpeza e desinfecção após o atendimento. 

 

1.3 EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS: aplicar plástico filme em todos os 

equipamentos que necessitem ficar em exposição, incluindo computadores e seus 

periféricos.   

 

1.4 MAÇANETAS: proteger todas as maçanetas com sacos plásticos (os mesmos 

utilizados em porta detritos), ou filme plástico. 
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1.1 PEÇAS DE MÃO (turbinas, micro moteres e contra-ângulos): devem ser limpas 

com detergentes neutros ou enzimáticos, enxaguadas secas, lubrificadas, 

embaladas e esterilizadas para cada paciente. Adicionar 0,3 ml de hipoclorito de 

sódio a 1% a cada 500 ml de água no reservatório de água que leva refrigeração 

às peças de mão. Realizar limpeza diária do reservatório, com escovas 

apropriadas, a fim de evitar a formação de biofilme. A troca da solução de 

hipoclorito deve ser diária. 

 

1.2 ABASTECIMENTO PRÉVIO DE EPI: o consultório deverá estar abastecido com 

EPI (kit cirúrgico, gorro máscara, luva, propé, avental de gramatura maior e 

menor, óculos de proteção, face shield (protetor facial), álcool gel, álcool 70, papel 

toalha, sabonete líquido. 

 

1.3 TSB e/ou ASB: O Técnico ou o Auxiliar em Saúde Bucal devidamente 

paramentado será responsável pela desinfecção e preparação dos equipamentos 

odontológicos. Na ausência de TSB e/ou de ASB, o cirurgião-dentista será 

responsável pela desinfecção e preparação dos equipamentos odontológicos. 

 

1.4 PROTEÇÃO DA EQUIPE DE SAÚDE: O uso de bochechos prévios à consulta 

odontológica, também são recomendados, como forma de reduzir a contaminação 

do meio bucal e proteger a equipe de saúde. Para tanto, recomenda-se o uso de 

substâncias com potencial oxidativo, tendo em vista a sensibilidade do SARS-

CoV-2 a esta terapia. Logo, considera-se o peróxido de hidrogênio a 1% como 
primeira escolha, ou a iodopovidona (PVPI) a 0,2%, em função do risco de reação 

de hipersensibilidade relacionado ao PVPI. 

 

1.5 RECOMENDAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA CONSULTAS:  

 

1.5.1 Guia de Orientações Para Atenção Odontológica No Contexto Da Covid-19. 

Ministério da Saúde - publicado em outubro de 2020; 

1.5.2 Nota No 4 ANVISA NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA No 

04/2020 Orientações. Para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle 

que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) Atualizada 

em 27.10-2020;  

1.5.3 Biossegurança No Atendimento Odontológico: Veja o que é importante para 

você em tempos Covid-19 - Guia para o paciente- Geração Biossegurança- 

Set.2020; 

1.5.4 Medidas de Segurança para Odontologia Frente à Pandemina da Covid-19 – 

CRO-GO; 

1.5.5 OSAP/DQP Best Practices for Infection Control in Dental Clinics, During the 

Covid-19 Pandemic: e, 

1.5.6 CDC Guidance for Dental Settings. Interim Infection Prevention and Control 

Guidance for Dental Settings During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19) Pandemic.Updated Aug. 28, 2020. Os procedimentos clínicos só poderão 

ser iniciados após a limpeza e desinfecção do consultório. 

1.5.7 CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Recomendações para 

atendimentos odontológicos em tempos de COVID-19. Publicado em 

03/2020. 
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Anexo 11 

            

                MINISTÉRIO DA DEFESA 

             COMANDO DA AERONÁUTICA 

             DIRETORIA DE SAÚDE DA AERONÁUTICA 

 

 

PROTOCOLO DE PROCEDIMENTOS E CONDUTAS PARA EVACUAÇÃO 

AEROMÉDICA DE PACIENTES COM COVID-19 

JUNHO - 2021 
 

 
a) DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

 

a.1.  FINALIDADE: 

  

 Estabelecer os procedimentos técnicos e especializados na área de saúde, a serem adotados 

para o acionamento e a execução do transporte aéreo de casos suspeitos ou confirmados de 

pacientes com COVID-19, por meio de Evacuação Aeromédica (EVAM COVID).  

 

a.2. OBJETIVO: 

 

  Normatizar o desencadeamento das ações, orientando cada elemento sobre quais são as 

suas atribuições e como desempenhá-las. 

 

a.3. ÂMBITO: 

 

 Os procedimentos previstos nesta Norma se aplicam ao transporte aéreo de casos suspeitos 

ou confirmados de pacientes com COVID-19 nas missões EVAM realizadas, utilizando aeronaves 

da Força Aérea Brasileira (FAB).  

 

b) DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1.1. CORONAVÍRUS: 

 

 Os coronavírus são responsáveis por causar infecções respiratórias e intestinais em 

humanos. A maioria das infecções por coronavírus em humanos apresenta desenvolvimento de 

sintomas similares aos do resfriado comum, no entanto, podem eventualmente levar a infecções 

graves principalmente em indivíduos que se enquadram nos grupos de risco abaixo descritos: 

a) Idade igual ou superior a 60 anos; 



58 
 

b) Miocardiopatias de diferentes etiologias (insuficiência cardíaca, miocardiopatia 

isquêmica, etc.); 

c) Hipertensão Arterial Sistêmica; 

d) Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC, etc.); 

e) Tabagismo; 

f) Obesidade; 

g) Imunodepressão; 

h) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

i) Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; 

j) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica; 

k) Neoplasia maligna; e 

l) Gestação de alto risco. 

 

 O SARS-CoV-2 é classificado como um Betacoronavírus. Sua transmissão entre humanos 

ocorre principalmente por meio do contato com pessoas sintomáticas (especialmente através das 

mãos não higienizadas) e pelo contato com gotículas respiratórias oriundas de pacientes 

contaminados. Ainda há controvérsias acerca da transmissão do vírus por pessoas assintomáticas.  

  O período médio de incubação da infecção por SARS-CoV-2 é estimado em 5 a 6 dias, com 

intervalo que pode variar de 0 a 14 dias.  

  O indivíduo contaminado pode transmitir o vírus durante período sintomático, que pode 

ser de 2 a 14 dias, em geral cinco dias. 

 A manifestação clínica do SARS-CoV-2 é ampla, porém até o presente momento podemos 

destacar como principais sinais e sintomas: 

a. Febre (temperatura maior ou igual a 37,8°C); 

b. Tosse; 

c. Fadiga; 

d. Dispneia (falta de ar); 

e. Mal-estar;  

f. Mialgia (dor muscular no corpo); 

g. Anosmia (falta de olfato); 

h. Ageusia (perda do paladar); 

i. Cefaleia (dor de cabeça); 

j. Sintomas respiratórios (dor de garganta, tosse com ou sem secreção, falta de ar, 

congestão nasal, etc.); e 

k. Sintomas gastrointestinais (diarreia, náuseas e vômitos). 

 As complicações mais comuns são Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) definida 

por presença de dispneia ou pressão persistente no tórax ou Saturação de O2 menor que 95% em 

ar ambiente ou cianose. Em crianças, taquipneia (≥ 70 irpm para menores do que 1 ano; ≥ 50 irpm 

para crianças maiores do que 1 ano); Hipoxemia; Desconforto respiratório; Alteração da 

consciência; Desidratação; Dificuldade para se alimentar; Lesão miocárdica; Elevação de enzimas 

hepáticas; Disfunção da coagulação; Rabdomiólise; Qualquer outra manifestação de lesão em 

órgãos vitais. 
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1.2. EVACUAÇÃO AEROMÉDICA (EVAM):  

 

 Conforme preconizado na NSCA 160-6/2017 EVACUAÇÃO AEROMÉDICA (EVAM) E 

UTI-AÉREA DA AERONÁUTICA, da Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA), “o transporte 

aéreo de pacientes no Comando da Aeronáutica é uma atividade envolvendo a Medicina 

Aeroespacial dentro de todas as suas legislações éticas e profissionais e respeitando a Doutrina de 

Segurança de Voo, que visa oferecer atendimento médico especializado a pacientes militares das 

Forças Armadas e seus dependentes ou civis previamente avaliados e autorizados dentro de uma 

conformidade e adequação operacional, com o intuito de resguardar o bem-estar do paciente e a 

instituição como Órgão Executante”.  

 “Este transporte aéreo é realizado por aeronaves da Força Aérea Brasileira, a partir de 

localidades com menor grau de recursos técnicos de saúde para localidades com maiores recursos, 

conforme demanda e somente se a condição clínica do paciente estiver adequada para a exposição 

à altitude”.  

 “A avaliação e o preparo dos pacientes, bem como a escolha e a configuração das 

aeronaves, são elementos fundamentais para o êxito da missão. A avaliação de cada caso deve ser 

feita com critérios técnicos bem definidos pelos profissionais de saúde da Organização de Saúde 

da Aeronáutica (OSA) de Origem, em coordenação com o Médico Coordenador da EVAM e o 

Centro Conjunto de Operações Aéreas (CCOA) do COMAE”. 

 

1.3. ACIONAMENTO DA MISSÃO: 

 

 O acionamento das missões de EVAM ocorre segundo autorização do Comando da 

Aeronáutica, e deve seguir o preconizado na NSCA 160-6/2017 da DIRSA. 

 

1.4.  VETORES: 

 

 A aeronave destinada será definida e configurada de acordo com as características da 

missão.  

 Os vetores utilizados para a EVAM COVID deverão ser avaliados conforme a quantidade 

de pacientes, a distância entre a localidade de Origem e a de Destino, e os critérios clínicos 

apresentados pelos pacientes, podendo ser utilizados vetores de asa fixa ou asas rotativas.  

 Deverá ser levada em consideração a possibilidade de instalação de equipamentos médico-

hospitalares de emergência com utilização de energia elétrica de fonte primária da aeronave, em 

frequência doméstica (entre 50 e 60Hz) e voltagem de 110V ou 220V.  

 Caso haja necessidade de divisão setorial do vetor, esta deve ser realizada antes do início 

da missão (Conforme o item 1.9 Configuração da Aeronave). 

  

1.5. COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES MÉDICAS: 

 

 A Tripulação Aeromédica deverá ser composta por Oficiais Médicos e Enfermeiros ou 

Graduados de Enfermagem da Aeronáutica e, caso necessário, Fisioterapeutas capacitados 

tecnicamente para exercer tal atividade. 
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 O dimensionamento da Equipe Médica para realização de uma EVAM COVID deverá ser 

ajustado pelo Oficial de Supervisão Operacional - Médico (OSO - MED), baseado nos níveis de 

Prioridade, Dependência, Classificação e Quantidade de pacientes a serem transportados, 

determinado pela categorização do paciente e do vetor que será empregado, conforme estipulado 

na STANAG 3204 da OTAN (Conforme Matriz de Dimensionamento abaixo). 

 

1.5.1 PRIORIDADE: 

 
 

1.5.2 DEPENDÊNCIA: 
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1.5.3 CLASSIFICAÇÃO: 

 
• CLASSE 1A: Pacientes psiquiátricos graves (francamente perturbados, inacessíveis e 

que necessitam de restrição, sedação e estreita supervisão). 

• CLASSE 1B: Pacientes psiquiátricos de gravidade intermediária (não necessitam de 

restrição e não estão mentalmente perturbados no momento atual, mas podem reagir 

mal à viagem aérea ou cometer atos que podem ameaçar sua própria segurança ou a 

da aeronave e de seus ocupantes). Estes pacientes precisam de estreita supervisão 

durante o voo, e podem precisar de sedação. 

• CLASSE 1C: Pacientes psiquiátricos brandos (são cooperativos e mostraram ser 

confiáveis em observação prévia ao voo). 

• CLASSE 2A: Pacientes de maca que são incapazes de se deslocar por conta própria 

em qualquer circunstância. 

• CLASSE 2B: Pacientes de maca que são capazes de se deslocar por conta própria em 

caso de emergência. 

• CLASSE 3A: Pacientes sentados, inclusive pessoas com deficiências, que em caso de 

emergência precisariam de ajuda para escapar. 

• CLASSE 3B: Pacientes sentados que seriam capazes de escapar sem assistência em 

caso de emergência. 

• CLASSE 4: Pacientes deambulantes, não psiquiátricos, e que são fisicamente capazes 

de viajar desacompanhados. 
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MATRIZ DE DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE MÉDICA 

 

 DEPENDÊNCIA 1 DEPENDÊNCIA 2 DEPENDÊNCIA 3 DEPENDÊNCIA 4 

1
 P

a
ci

en
te

 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com Curso de 

Medicina Aeroespacial 

(CMAE) experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Oficial Enfermeiro 

experiente em Terapia 

Intensiva 
um Oficial Enfermeiro  um Oficial Enfermeiro um Graduado SEF 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
um Graduado SEF --------------------------- 

 um Graduado SEF um Graduado SEF ----------------------------- --------------------------- 

2
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Oficial Enfermeiro 

experiente em Terapia 

Intensiva 
um Oficial Enfermeiro um Oficial Enfermeiro  um Graduados SEF 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
dois Graduados SEF --------------------------- 

dois Graduados SEF dois Graduados SEF --------------------------- --------------------------- 

3
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Oficial Médico um Oficial Médico um Oficial Enfermeiro um Graduados SEF 

dois Oficial Enfermeiro 

experiente em Terapia 

Intensiva 
dois Oficial Enfermeiro dois Graduados SEF --------------------------- 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
---------------------------- --------------------------- 

três Graduados SEF três Graduados SEF ---------------------------- ------------------------- 

4
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Oficial Médico um Oficial Médico um Oficial Enfermeiro um Graduados SEF 

dois Oficiais 

Enfermeiros experientes 

em Terapia Intensiva 
dois Oficiais Enfermeiro dois Graduados SEF --------------------------- 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
---------------------------- --------------------------- 
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quatro Graduados SEF quatro Graduados SEF ---------------------------- ------------------------- 
5
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Oficial Médico dois Oficiais Enfermeiros um Oficial Enfermeiro  um Graduados SEF 

 dois Oficiais 

Enfermeiros experientes 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
dois Graduado SEF ------------------------- 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 
três Graduados SEF --------------------------- -------------------------- 

cinco Graduados SEF ------------------------- --------------------------- --------------------------- 

6
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

dois Oficiais Médicos dois Oficiais Médicos um Oficial Enfermeiro um Graduados SEF 
três Oficiais Enfermeiros 

experientes em Terapia 

Intensiva 

três Oficiais Enfermeiros 

experientes em Terapia 

Intensiva 
quatro Graduados SEF ------------------------ 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
--------------------------- --------------------------- 

seis Graduados SEF cinco Graduados SEF ------------------------- ---------------------------- 

7
 P

a
ci

en
te

s 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

experiente em Terapia 

Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial Médico 

com CMAE experiente em 

Terapia Intensiva 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

um Médico de 

Esquadrão/Oficial 

Médico com CMAE 

dois Oficiais Médicos dois Oficiais Médicos um Oficial Enfermeiro um Graduados SEF 
três Oficiais Enfermeiros 

experientes em Terapia 

Intensiva 

três Oficiais Enfermeiros 

experientes em Terapia 

Intensiva 
quatro Graduado SEF ---------------------------- 

um Oficial 

Fisioterapeuta experiente 

em Terapia Intensiva 

um Oficial Fisioterapeuta 

experiente em Terapia 

Intensiva 
--------------------------- --------------------------- 

sete Graduados SEF seis Graduados SEF -------------------------- --------------------------- 

 

 A Tripulação Aeromédica deve ser acrescida de um Agente de Biossegurança caso haja 

necessidade de divisão setorial da aeronave. 

 O OSO-MED deverá dimensionar a equipe de EVAM COVID observando os parâmetros 

acima expostos e adaptando à realidade da missão e disponibilidade de meios. 

Devido ao alto risco de transmissão do COVID, potencializado no ambiente fechado da 

aeronave, não convém o transporte de acompanhantes. Nos casos de acompanhantes previstos na 

lei, não cabe o transporte de múltiplos pacientes. Os acompanhantes devem preencher os 

documentos previstos conforme a NSCA 160-6/2017 da DIRSA.  

 

1.6. RESTRIÇÕES MÉDICAS PARA VOO: 
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 Para o embarque dos pacientes com COVID-19 devem ser observados alguns critérios 

clínicos que contraindicam o transporte por via aérea, devendo ser realizado nestes casos a 

evacuação terrestre: 

a. Saturação de oxigênio menor que 90% (sem oxigênio suplementar); 

b. Paciente dependente de Ventilação Não Invasiva; 

c. Relação P/F menor do que 100; 

d. Paciente Pronado; 

e. Paciente entubado com menos de 6 horas; 

f. Paciente pós-PCR com menos de 12 horas; 

g. Instabilidade hemodinâmica (Hipotensão importante com necessidade de amina 

vasoativa e arritmias descompensadas); 

h. Pacientes mal ajustados à ventilação mecânica; 

i. Pneumotórax não tratado; 

j. Anemia não corrigida; 

k. Distúrbio Metabólico descompensado; e 

l. Além das outras restrições habituais: Infarto Agudo do Miocárdio, Pós-operatório 

imediato, Pneumoencéfalo, Gestantes de 36 a 37 semanas com aval médico obstetra  e 

presença obrigatória de médico a bordo, etc.  

 A contraindicação não é absoluta. Como preconizado na doutrina EVAM, deve ser sempre 

avaliado o risco-benefício, e o paciente e /ou seu responsável devem estar cientes dos mesmos.  

 A EVAM só ocorre com a autorização por escrito do paciente e/ou seu responsável, 

conforme preconizado na NSCA 160-6/2017.  

 É de fundamental importância que pacientes com COVID apresentando SRAG, com 

Frequência Respiratória maior que 24 irpm e/ou Saturação de oxigênio menor que 93% refratária 

à suplementação de oxigênio por cateter nasal ou máscara com reservatório sejam 

obrigatoriamente transportados em ventilação mecânica. 

 

1.7. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): 

 

 O EPI utilizado pela Equipe Médica e pelos tripulantes presentes no mesmo ambiente será 

composto por: 

a. 8º uniforme (macacão de voo) ou 10º uniforme RUMAER (camuflado) com a manga 

da gandola arriada, ambos com coturno;  

b. Retirar todos os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, brincos, etc); 

c. Traje de proteção para utilizar por cima do uniforme: macacão impermeável com 

capuz (Tyveck® ou Tychem®);  

d. Uso de três pares de luvas de procedimento vedadas com fita impermeável tipo silver 

tape (o 1º par de luvas vedando na manga do uniforme (macacão ou gandola do 

camuflado), o 2º vedando no traje de proteção e o 3º ao final, sem vedação);  

e. Uso de óculos de proteção ou protetor facial; e 

f. Máscara de proteção respiratória N95 (também chamada PFF2). 

  As Instruções de uso de trajes da proteção contra COVID-19 podem ser acessadas na 

página do IMAE: www.imae.intraer ou www2.fab.mil.br/imae/. 

http://www.imae.intraer/
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  Os militares devem tomar extremo cuidado na colocação e na retirada adequada do EPI. 

Deve ser levado em consideração que a contaminação destes profissionais ocorre geralmente na 

retirada inadequada do EPI. Por isso no uso do macacão tipo Tyveck® ou Tychem®, faz-se 

necessária que a retirada do mesmo seja inspecionada/auxiliada pela equipe. 

  Quando a configuração da aeronave permitir a divisão setorial, e os demais tripulantes a 

bordo estiverem totalmente separados numa área fria e com entrada e saída isoladas, o EPI 

utilizado por eles deverá ser composto por: 

a. 8º uniforme (macacão de voo);  

b. Retirar todos os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios, colares, brincos, etc); 

c. Luva de voo; e 

d. Máscara de proteção respiratória N95 (também chamada PFF2), caso não haja 

isolamento da cabine (fato descrito no item setorização da aeronave). 

 

 O EPI utilizado pelos Tripulantes Médicos requer um cuidado específico, pois o mesmo 

leva os indivíduos à fadiga, se for utilizado por períodos prolongados. Levando em consideração 

tal fato, o tempo máximo de uso do EPI completo deve ser de 4 horas. Portanto no planejamento 

da missão deve ser levado em conta este período, para não haver desgaste físico e incapacitação 

da Equipe Médica para exercer sua função durante a missão. 

 O planejamento da quantidade e o fornecimento do EPI a ser utilizado na missão para toda 

tripulação da aeronave ficarão a cargo da OSA cujos membros do efetivo sejam escalados como 

Tripulantes Aeromédicos da missão.  

 Caso a OSA provedora da Tripulação Aeromédica não apresente disponibilidade suficiente 

de EPI para todos os tripulantes durante o tempo total da missão, a mesma coordenará o apoio com 

outras OSA locais e também da Organização de Destino para suprir a quantidade restante 

necessária.  

 No planejamento da quantidade de EPI deve ser levado em conta unidades extras para 

reposição, se necessário. 

 

1.8. MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICO: 

 

 Os materiais e equipamentos médicos a serem utilizados na EVAM devem ser 

dimensionados conforme a quantidade, a gravidade, as comorbidades e a patologia apresentada 

pelos pacientes. 

 Devem ser observados a carga das baterias, validades, quantidade de oxigênio necessária e 

o adequado funcionamento dos equipamentos a serem utilizados. Deve ser levando em conta para 

cálculo de material a autonomia da aeronave, e não somente o tempo de voo até o destino. 

 Conforme preconizado na Doutrina de EVAM, os equipamentos a serem utilizados devem 

estar acessíveis e fixados adequadamente. 

 É importante realizar a assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados após o 

término da missão. 

 

1.9. CONFIGURAÇÃO DA AERONAVE: 
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 Para minimizar o risco de contaminação, faz-se necessária a setorização da aeronave a ser 

utilizada na EVAM. A setorização consiste na divisão da mesma em zonas expostas a contaminação. 

Essas zonas visam estimar o risco de contaminação dentro da aeronave, delimitando áreas com maiores 

e menores probabilidades de estarem contaminadas pelo agente e estabelecendo limites físicos entre 

elas; além disso, minimiza a possibilidade de contaminação cruzada entre tripulantes e/ou 

equipamentos, controlando e direcionando o fluxo de movimentação e atividades/procedimentos 

dentro da aeronave. 

 A configuração correta deve ser realizada conforme a aeronave a ser utilizada. Como exemplo, 

é citada a configuração das aeronaves C130 (Figuras 1, 2, 3 e 4) e C105 (Figuras 5 e 6), com a seguinte 

divisão: 

a. ZONA QUENTE: área traseira da aeronave, com alto risco de contaminação, onde os 

pacientes são transportados; para adentrar nessa área, faz necessário o uso do EPI 

completo; 

b. ZONA MORNA: área de menor risco de contaminação, quando comparada com a Zona 

Quente, destinada à colocação e retirada de EPI; 

c. ZONA FRIA: área com o menor risco de contaminação dentro da aeronave; necessária 

utilização de Proteção Individual Respiratória (máscara N95) nessa zona; local da cabine 

de comando e seus tripulantes. Para que esta área seja livre de contaminação, os passageiros 

devem entrar e sair pela rampa da aeronave situada na parte traseira. 

 

 

 

 

 
FIGURA 1 

 
 

FIGURA 2 
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                    FIGURA 3                                  FIGURA 4 

 

 

                                                  
 

                    FIGURA 5                                                                   FIGURA 6 

 

As aeronaves nas quais não for possível estabelecer a divisão setorial (por exemplo: Helicópteros 

e Caravan), terão toda a extensão da cabine considerada como ZONA QUENTE, exigindo, 

portanto, o mesmo nível de EPI para todos os tripulantes (operacionais e aeromédicos).  

 

1.10. ATRIBUIÇÕES DA EVAM: 

 

 Conforme previsto na NSCA 160-6/2017, podemos destacar as seguintes atribuições: 

a. MÉDICO SOLICITANTE: 1) Avaliar tecnicamente a necessidade da transferência 

do paciente; 2) Obter a autorização, por escrito, do paciente ou seu responsável; 3) Fazer contato 

com o médico Coordenador da EVAM, transmitindo as informações pertinentes sobre o quadro 

clínico do paciente; 4) Executar obrigatoriamente os atos médicos que forem solicitados pelo 

Médico Coordenador, para viabilizar o Transporte Aeromédico, sempre com a observância nas 

normas e legislações do COMAER; 5) Providenciar o Relatório Médico de Transferência do 

Paciente; e 6) Confirmar a vaga para a internação na Unidade de destino. 

b. MÉDICO COORDENADOR DA EVAM: 1) Certificar-se junto ao médico 

solicitante o esclarecimento sobre o quadro clínico do paciente a ser transportado; 2) Definir a 
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viabilidade técnica do transporte aéreo do paciente; 3) Coordenar com o CCOA a disponibilidade 

de meios aéreos para cumprir a missão, definindo as melhores condições para o transporte aéreo; 

4) Definir com o CCOA (COMAE) o meio aéreo mais adequado e sua configuração - EVAM; 5) 

Requisitar ao médico solicitante que providencie a execução dos atos médicos necessários ao 

preparo do paciente antes da chegada da equipe de EVAM, após o parecer favorável do CCOA; 6) 

Fazer contato com a Organização de Saúde de Destino para: informar o estado do paciente com 

história clínica atualizada e tratamento e procedimentos realizados na unidade de Origem; 

confirmar a vaga para a internação; verificar o nome do médico que receberá o paciente; e 

coordenar o meio de transporte complementar (ambulância adequada ao transporte terrestre) com 

equipe médica, que deverá estar no local indicado 30 minutos antes do horário estimado para pouso 

da aeronave; 7) Acionar a Equipe Transportadora da EVAM escalada; 8) Informar ao Oficial 

Médico responsável pela EVAM os dados do paciente, os telefones de contato com o médico 

assistente e quais foram as medidas de preparo que foram solicitadas; 9) Manter contato com a 

Equipe Transportadora da EVAM durante toda a missão; e 10) Informar à Organização de destino 

o horário estimado de chegada da EVAM.  

c. MÉDICO DA EVAM: 1) Permanecer em condições de ser acionado para a Missão 

EVAM pelo Oficial Coordenador de EVAM, conforme escala; 2) Esclarecer todas as dúvidas 

técnico-administrativas com o Oficial Coordenador antes da partida da missão; 3) Realizar 

“Briefing” com a Equipe escalada para o transporte de EVAM; 4) Fazer o planejamento médico 

de apoio em voo ao paciente após ter recebido a definição do estado clínico do paciente do Médico 

Coordenador; 5) Solicitar o apoio do Médico Coordenador da EVAM para: definir o Material a ser 

utilizado na EVAM e a Configuração da aeronave; e coordenar os procedimentos prévios com o 

Médico Assistente antes da chegada da Equipe Transportadora da EVAM; 6) Fazer uma avaliação 

prévia do paciente antes de autorizar seu embarque; 7) Fazer contato imediatamente com o 

Coordenador de EVAM, caso verifique que as condições clínicas do paciente contra indicam o 

transporte aéreo; 8) Checar o preparo do paciente, com o enfermeiro transportador, antes do 

embarque na aeronave; nos casos em que o preparo for considerado insuficiente, o médico 

transportador deverá definir as necessidades e reavaliar a viabilidade do transporte; 9) Fazer um 

“Briefing” com o Comandante da Aeronave em relação à rota e ao nível de voo; 10) Considerar 

que mesmo com uma avaliação feita previamente, poderá ter ocorrido alguma mudança no estado 

clínico do paciente. Nestas condições, tanto a configuração da aeronave, quanto os recursos e 

equipamentos insuficientes, poderão tornar maiores os riscos para a saúde do paciente. A decisão 

final do transporte deve ser sempre do médico transportador, em sua última avaliação, antes do 

embarque do paciente; e 11) Executar e realizar o preenchimento do relatório médico do voo.  

d. ORGANIZAÇÃO DE DESTINO: Providenciar ambulância adequada ao transporte 

complementar, com equipe médica própria, conforme solicitado pelo Oficial Coordenador de 

EVAM. Esta ambulância e a equipe médica deverão estar no local indicado pelo menos 30 minutos 

antes do horário estimado para pouso da aeronave. 

 

1.11. SEGURANÇA DE VOO: 

 

 A segurança de voo é responsabilidade de todos. Deve ser considerado o apoio de 

policiamento no controle de acesso da área, a fim de se evitar exposição desnecessária. 
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 O acesso de veículos deve ser autorizado pelo agente de segurança ou Oficial de Operações. 

No caso de locais em que não está ativado o serviço de Oficial de Operações, a responsabilidade 

será do Oficial de Dia. 

 O condutor de veículo que ingressar na linha de voo deve atentar para o seguinte:  

a) aproximar-se de maneira cautelosa e sob orientação do mecânico tripulante da aeronave. 

As ambulâncias “devem ver e devem ser vistas”. Sendo assim, todo deslocamento de aproximação 

da aeronave deve se no sentido anti-horário, sob contato visual entre o condutor da ambulância e 

os tripulantes da aeronave aproximada; 

b) evitar a aproximação pelo lado do rotor de cauda, no caso dos helicópteros, ou evitar a 

área dos motores (hélices e tubos de escapamentos), no caso dos aviões; 

c) as sirenes devem estar desligadas; 

d) faróis, luzes estroboscópicas e pisca alerta devem estar acesos (obs.: faróis baixos);  

e) em aeródromos que dispõem de viaturas “Follow Me”, estas serão utilizadas para 

vetoração do deslocamento das ambulâncias; 

f) manter contato via rádio com a viatura “Follow Me”; 

g) nunca estacionar ambulância com a frente voltada para a aeronave; e 

h) desligar a ambulância e permanecer no interior da mesma, com o câmbio na posição 

parking (veículo automático) ou neutra (veículo manual), freio de mão acionado e chave na 

ignição. 

 No caso de embarque em helicópteros, todos os veículos envolvidos devem respeitar o 

Círculo de Segurança ao redor da aeronave, que consiste em uma área de 3m além do nariz, 

fuselagem e ponta do estabilizador horizontal. Uma especial atenção deve ser dada ao rotor de 

cauda. O trânsito de pessoas nessa área é PROIBIDO. 

 No embarque e desembarque dos aviões a segurança ao redor da aeronave é primordial. 

 Para segurança de voo da Equipe de saúde, durante o voo deve ser observada a necessidade 

de acomodação nos assentos com os cintos afivelados durante pouso, decolagem e períodos de 

turbulência. Nos casos de emergência médica nos períodos citados, faz-se necessária a utilização 

de fixação da equipe com fita de carga ou similar, conforme preconizado na doutrina EVAM. 

 

1.12. ATIVIDADE DURANTE O VOO: 

 

 A Equipe Médica deverá manter vigilância constante do estado clínico do paciente, 

observando especialmente as condições ventilatórias e hemodinâmicas, intervindo quando 

necessário. 

 O embarque dos pacientes deve ser feito pelo grau de gravidade (do menos grave para o 

mais grave). No desembarque o mais grave é prioritário. 

 Os tripulantes deverão evitar tocar o próprio rosto, e deverão lavar ou higienizar as mãos 

frequentemente com álcool. 

 No caso de transporte de mais de um paciente, evitar aglomerações, mantendo uma 

separação segura entre os pacientes e os militares da tripulação. 

 Na extensão de toda aeronave, deverá haver dispensários de álcool-gel acessíveis para que 

os tripulantes possam proceder à higienização das mãos sempre que necessário.  

 A rotina de turnos de serviço e revezamento de equipe para avaliação/monitoramento dos 

pacientes em cruzeiro deverá ser planejada pela Tripulação Aeromédica, levando-se em 
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consideração o tempo total de missão, o desgaste de desempenho da equipe (fadiga) e a 

saturação/viabilidade do EPI.  

 Nenhuma refeição poderá ser realizada pelos passageiros durante a EVAM. 

 

1.13. DESCONTAMINAÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO DA AERONAVE: 

 

 Para descontaminação da aeronave utilizada na EVAM, deverá ser considerado o 

determinado no PCA 30-106 Plano de contingência do Comando da Aeronáutica para a COVID-

19, do GABAER, de 09 de Março de 2021. 

 Recomenda-se solução aquosa a 70% de álcool isopropílico para a limpeza das superfícies, 

incluindo compartimento de carga. 

Embora tenham sido feitas recomendações para o uso de desinfetantes comuns no combate 

ao COVID-19 

, cada aeronave utiliza materiais diferentes na sua fabricação. É altamente recomendável 

que o operador esteja familiarizado com as orientações do fabricante e consulte manuais de 

instrução para dirimir qualquer dúvida a respeito. Portanto a descontaminação interna da aeronave 

deve ser realizada ou supervisionada por um militar do quadro de tripulantes do esquadrão. 

 As instruções do fabricante devem ser consultadas, garantindo que a forma adequada de 

aplicação, ventilação e proteção individual seja usada. 

 Não borrifar solução alcóolica nos equipamentos de cabine. A solução de álcool 

isopropílico é inflamável e medidas de precaução devem ser tomadas ao utilizá-la. Painéis 

touchscreen, maçanetas, interruptores, braços das poltronas, mesinhas de refeição e corrimão 

devem ter cuidado redobrado na hora da higienização e desinfecção. 

 As superfícies com sujidade visível devem ser limpas antes da desinfecção com solução 

alcóolica, retirando todos os detritos visíveis. 

 A Equipe médica fica responsável pela realização da descontaminação dos equipamentos 

médicos utilizados, tal descontaminação deverá ser feita com agentes desinfetantes. Observar 

ainda, conforme preconizado na PCA 160-3 da DIRSA, os seguintes procedimentos de 

higienização: 

a) Reforçar a limpeza e a desinfecção, com solução à base de água sanitária, produtos 

multiuso ou álcool 70%, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

b) Dar especial atenção à limpeza e desinfecção do posto de trabalho do doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

c) Assegurar o armazenamento dos resíduos do caso confirmado em saco plástico que, após 

ser fechado, deve ser armazenado e enviado para operador licenciado para o correto 

descarte de resíduos hospitalares com risco biológico. 
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c) DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

3.1 Todos os procedimentos previstos neste protocolo visam à prevenção e são de caráter 

obrigatório, exceção para casos excepcionais autorizados pelo Diretor de Saúde da Aeronáutica ou 

outra autoridade competente.  

 

3.2 Se adaptações ao previsto nesse protocolo, porventura se fizerem necessárias, as mesmas 

deverão antes ser apresentadas ao IMAE para análise técnica e assessoramento a DIRSA, a fim de 

serem ou não autorizado pelo Diretor de Saúde.  
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Anexo 12 

Protocolo de atendimento para reações a vacina Astra-zeneca (AZ) para COVID, 

especialmente na suspeita da nova síndrome denominada VITT (trombocitopenia 

trombótica induzida por vacina): 

 

1- Suspeitar clinicamente se: CEFALEIA REFRATÁRIA, DOR ABDOMINAL 

REFRATÁRIA, DOR/EDEMA EM MEMBROS INFERIORES OU DOR 

TORÁCICA/DISPNEIA ocorridos 4 a 28 dias após vacinação com AZ(Oxford) ou 

Johnson e Johnson; 

 

2- Nestes casos, SOLICITAR HEMOGRAMA COM PLAQUETAS, DOSAGEM DE D-

DIMERO E ANGIOTOMOGRAFIAS OU ECODOPPLER VENOSO PROFUNDO DOS 

MMII, DE ACORDO COM O LOCAL DO ACOMETIMENTO (crânio,tórax ou abdome); 

 

3- Se d-dimero acima do valor de referência, plaquetas abaixo de 150 mil e angiotomografias 

ou Doppler mostrando trombose → síndrome VITT possível: internação para realização 

do teste confirmatório dosagem de anticorpo anti-fator plaquetário (FP) 4. Se a dosagem 

do anti-FP4 não estiver disponível, dosagens de d-dimero acima de 4 x o valor de coorte ( 

ou seja, acima de 2000 associados a trombocitopenia sugerem fortemente o diagnóstico; 

 

4- Se d-dimero estiver elevado acima do valor de referência, mesmo com plaquetas e 

angiotomografias normais → considerar internação para observação intra-hospitalar 

(discutir SEMPRE o caso com o chefe de equipe ou rotinas); 

 

5-  No caso de confirmação de VITT, deveremos internar o paciente para início do tratamento, 

que deverá ser: 

 

a) IMUNOGLOBULINA HUMANA ENDOVENOSA (IVIG) 0,5 a 1g/kg/dia por 

dois dias, se plaquetas abaixo de 50 mil; 

b) PREDNISONA 1 a 2 mg/kg/dia ou equivalente venoso, se plaquetas acima de 50 

mil; 

c) ANTICOAGULAÇÃO deverá ser feita em pacientes com plaquetas abaixo de 50 

mil, tromboses documentadas e sem sangramentos, SENDO PROIBIDO O USO 

DE HERAPINAS, HBPM OU WARFARINA. Deveremos usar nestes casos: 

FONDAPARINUX, ARGATROBAN ou DOACs; 

d) Evitar transfusão de plaquetas; 

e) Plasmaférese se plaquetas abaixo de 30 mil sem resposta a IVIG ou corticoide 
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Importante destacar: 

Os pedidos de angiotomografias nesta situação devem conter na indicação a suspeita clínica 

pertinente, tipo: 

-“Cefaleia após vacinação AZ: trombose do seio venoso?” 

-“Dor torácica após vacinação AZ: tep?” 

-“Dor abdominal após vacinação AZ: trombose venosa abdominal?” 

 

 

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2021. 

 

 

_______________________________________ 

 Maj Brig Med WALTER KISCHINHEVSKY 

Diretor de Saúde da Aeronáutica 

 

 

 

 

 

 

 


