
 

 
Orientações no Controle de Sintomas na COVID-19 
Cuidados Paliativos para Crise Humanitária Global 

 
É compromisso moral e ético de todo profissional de saúde aliviar o            
sofrimento humano. O controle de sintomas, pode ser prescrito a          
qualquer momento da doença, independente do prognóstico.  
 
Considerando-se os sintomas de tosse, dispneia e secreções como os mais           
frequentes na COVID-19 sugerimos as medicações a seguir. 
 

MANEJO DA DISPNEIA E HIPERSECREÇÃO NO COVID19 

Passo 1: Avalie o grau de dispneia do paciente (pode ser usada escala 0-10) 

Passo 2: Intervenções não-farmacológicas:  

● Elevar cabeceira 

● Considerar oxigênio suplementar se O2 < ou = 92 %, iniciar com 3l/min  

Passo 3: Intervenção farmacológica: 

● MORFINA 2mg por via subcutânea AGORA e deixar 10mg (1 ampola de 
10mg/ml) diluída em 100ml de SF 0,9% em 24h via hipodermóclise ou 
EV  (essa medida visa reduzir o contato da enfermagem com o paciente). 
Resgate:  2mg (0,2ml da ampola de 10mg/ml ou 2mg/ml) puro até 6x ao 
dia via SC*, realizado sempre que o paciente necessitar (manutenção da 
dispnéia), com intervalos mínimos de 15 min. 

● Após 24h: se a dose não for efetiva  não aumente a vazão, refaça o soro e 
aumente a dose da morfina em 25-50%. Os primeiros ajustes obedecem à 
sequência: 10 - 20 - 30 - 40mg. 

● Considerar associar benzodiazepínico caso ansiedade associada, que não 
melhora após morfina: MIDAZOLAM, 2,5mg (0,5ml da ampola 5mg/ml) 
puro via SC. Deixar 10mg (2ml da ampola 5mg/ml) no mesmo soro da 
morfina descrito acima em 24h. Resgate: 2,5mg puro até 4x ao dia via 
SC, sempre que julgar necessário, com intervalo mínimo de 20 min. 

● Em caso de dúvidas ou se o paciente não melhorar com as doses acima 
contacte equipe de Cuidados Paliativos** 

Passo 4:  Manejo de secreções: 
● ESCOPOLAMINA SIMPLES (20mg/ml) iniciar com 80-120mg (4 a 6 

ampolas) na mesma infusão da morfina via SC ou EV em 24h. Resgate: 
20mg (1 ampola)puro SC até 6x ao dia. Dose máxima: 240mg/dia 

 
*A morfina também controla a tosse e eventual dor associada a mialgia.  
**Ramais de contato: 8986 ou 8950 (diariamente de 8h às 18h) ou no 11º andar no 
setor de Clínica Médica/Cuidados Paliativos.  

Todos os direitos reservados Cuidados Paliativos IAMSPE-SP© 



 
 
 
 
Controle de Dispnéia no COVID-19 - Equipe de Cuidados Paliativos - IAMSPE 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

                    Elaborado por: 

Carolina Neiva - Médica clínica, atuação em Medicina Paliativa, residente de Medicina Paliativa IAMSPE 2018 

Paula Pineli - Médica de Família e Comunidade, atuação em Medicina Paliativa, residente de Medicina Paliativa – 2014 

Paula Barrioso – Enfermeira equipe de Cuidados Paliativos IAMSPE de 2012 a 2019. 

Sara Krasilcic - Médica Clínica, atuação em Medicina Paliativa, Serviço de Cuidados Paliativos - IAMSPE 

Maria Goretti Maciel – Médica de Família e Comunidade – Diretora de Serviço de Cuidados Paliativos - IAMSPE 

Todos os direitos reservados Cuidados Paliativos IAMSPE-SP© 


