
 

 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 
RECOMENDAÇÕES PARA O CUIDADO FARMACÊUTICO  

AO PACIENTE CRÍTICO COM COVID-19 
 

A pandemia pela COVID-19 surpreendeu todas as categorias da saúde com mudanças 
necessárias e urgentes em seus processos de trabalho. Em todo o mundo, os farmacêuticos 
têm se engajado na manutenção dos estoques de medicamentos e demais produtos para a 
saúde, especialmente Equipamentos de Proteção Individual (EPI), saneantes e medicamentos 
incluídos nos protocolos de tratamento dos pacientes possivelmente infectados pelo SARS-
Hcov-2, a fim de garantir o cuidado e a segurança desses pacientes e dos profissionais da 
saúde.  

Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), os farmacêuticos clínicos intensivistas têm 
um papel fundamental no cuidado aos pacientes com COVID-19 uma vez que, em seu estágio 
mais grave, a doença provoca lesão tecidual capaz de desencadear falência orgânica em 
sucessivos sistemas fisiológicos. Essa condição pode ocasionar a utilização de inúmeros 
fármacos simultaneamente, muitos de alta vigilância, e consequentes interações e 
incompatibilidades medicamentosas, além do risco de reações adversas e da necessidade de 
individualizar a posologia dos medicamentos com o objetivo de otimizar o tratamento 
farmacológico.  

Para orientar o uso efetivo e seguro de medicamentos nos pacientes críticos com 
COVID-19, o suporte técnico à equipe multiprofissional, e a segurança dos farmacêuticos e da 
equipe da Farmácia hospitalar no cuidado desses pacientes enquanto durar a pandemia, o 
Departamento de Farmácia da AMIB traz algumas recomendações aos profissionais da 
Farmácia que atuam na UTI ou em sua interface. 

 
RECOMENDAÇÕES SOBRE A PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA 
 
1. Recomendamos limitar o movimento de pessoas e a circulação de materiais no 

hospital1,2.  
Com o objetivo de reduzir ao mínimo possível o deslocamento de profissionais entre os 

setores e contribuir na redução do contágio entre profissionais de saúde, pacientes e 
acompanhantes, sugerimos privilegiar o contato telefônico e por outros meios de 
comunicação remota sempre que possível. 
 

 
2. Recomendamos limitar o acesso à UTI COVID, considerando as seguintes condições3-6:   

a. Os farmacêuticos que cumprem expediente na UTI devem manter suas atividades 
clínicas, evitando atividades à beira leito, e aderir aos cuidados de proteção 
preconizados dentro da unidade.   

b. Os farmacêuticos que ficam alocados fora da UTI devem manter suas atividades 
clínicas e o apoio aos demais profissionais, reduzir ao mínimo o deslocamento à 
unidade, e dar preferência à busca de informações por meio do prontuário eletrônico, 
comunicação telefônica ou outras alternativas digitais permitidas na instituição. 



 

 

 
3. Recomendamos realizar a lavagem das mãos com água e sabão ou higienização com 

álcool 70%, nos seguintes momentos da assistência farmacêutica7:  
a. Ao se deslocar entre a UTI e a Farmácia, sempre que entrar e sair em ambos setores; 
b. Após ter contato com objetos inanimados e superfícies, ou ambientes próximos ao 

paciente infectado, o que compreende: prescrições médicas, prontuários físicos, 
equipos, bombas de infusão contínua (BIC), pertences dos pacientes, objetos de uso 
comum na unidade (grampeador, tesoura, etc), entre outros; 

c. Antes de preparar e manipular medicamentos; 
d. Após a manipulação de produtos devolvidos à Farmácia; 
e. Após a manipulação em carros de emergência da UTI. 

O uso do álcool 70% deve ser feito quando da impossibilidade de lavar as mãos com 
água e sabão. Os farmacêuticos devem dominar a técnica para higienização das mãos e 
orientar os colaboradores da farmácia sempre que necessário. 

 
4. Recomendação sobre o uso de EPI na UTI7:  

a. Para os farmacêuticos que cumprem expediente nas dependências da UTI, 
recomenda-se que estes façam uso dos EPIs conforme preconizado pela própria 
instituição ou, na sua ausência, pela ANVISA.  

b. Para os farmacêuticos que ficam alocados fora da UTI, recomenda-se reduzir o 
deslocamento à UTI ao mínimo possível, privilegiando a comunicação por meios 
remotos. Caso seja necessária a entrada na UTI, recomenda-se que estes façam uso 
dos EPIs conforme preconizado pela própria instituição ou, na sua ausência, pela 
ANVISA. 

 
 
5. Recomendamos a participação do farmacêutico na visita multiprofissional, 

resguardando as seguintes considerações e estratégias3-6,8-11: 
 

a. Se mantidas as discussões presenciais in loco, os integrantes devem seguir as 
recomendações institucionais quanto ao uso de EPI ou, na sua ausência, seguir as 
orientações da ANVISA. Se possível, deve-se prezar pelo distanciamento mínimo de 
um metro entre os integrantes e pela realização em local onde não haja circulação de 
outros profissionais ou pacientes. 

b. Se suspensas as discussões presenciais, estas poderão acontecer por meios remotos, 
com a utilização de aplicativos ou sites que permitam videoconferência entre os 
membros da equipe para discussão dos casos clínicos, a fim de evitar deslocamentos 
desnecessários dos profissionais nas unidades de internação e de terapia intensiva. 

 
 
 

 



 

 

6. Recomendamos manter a comunicação efetiva com a equipe multiprofissional e as 
intervenções farmacêuticas pertinentes, utilizando as seguintes estratégias2:  
a. Contato telefônico; 
b. Registro das atividades em prontuário eletrônico; 
c. Outras tecnologias para comunicação remota; 
d. No momento da visita multiprofissional, caso a mesma não esteja suspensa. 

 
 
Recomendações sobre os processos da Farmácia Hospitalar na UTI 
 
7. Recomendamos a elaboração de uma lista de itens essenciais ao cuidado do paciente 

crítico com SARS12-16.    
A lista tem o objetivo de oferecer suporte ao setor responsável pelo abastecimento e deve 

ser elaborada com base nos protocolos estabelecidos na UTI, tais como: sequência rápida de 
intubação, manejo da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), terapia antimicrobiana 
empírica, tratamento da COVID 19,  de modo que não haja desabastecimento de itens 
estratégicos que possivelmente terão seu consumo ampliado. 
 
8. Recomendamos reduzir o número de horários de entrega das doses individualizadas nas 

UTIs para o mínimo possível17. 
Como forma de reduzir a circulação de pessoas e materiais na unidade, sugere-se que 

sejam aproveitadas ou criadas rotas que potencializem a eficácia dos circuitos de distribuição 
e devolução internos, minimizando contatos pessoais.  
 
 
9. Recomendamos a desinfecção de todos os produtos devolvidos das UTIs para a 

Farmácia18,19. 
A desinfecção poderá ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio a 1% ou 

desinfetantes à base de quaternário de amônio, a depender da disponibilidade na instituição, 
antes que os produtos retornem ao estoque da Farmácia. Tais cuidados são necessários em 
virtude da persistência do vírus SARS-CoV-2 em diferentes superfícies. Como cuidado 
adicional, pode-se submeter os produtos devolvidos à quarentena, porém esta não dispensa 
a necessidade de desinfecção, uma vez que tem o objetivo de inativar eficientemente 
potencial contaminação residual pelo vírus SARS-CoV-2 após manipulação. Caso seja possível, 
sugere-se que comprimidos, ampolas e frasco-ampolas sejam unitarizados em embalagem 
secundária de material plástico, para facilitar sua desinfecção sem danificar o rótulo ou 
etiqueta de identificação do produto, especialmente nas UTIs destinadas exclusivamente ao 
tratamento de pacientes com COVID-19.  

 
10. Recomenda-se que os farmacêuticos mantenham as ações de prevenção de eventos 

adversos no processo de medicação, ainda que remotamente20.  
Dessa forma, recomendamos avaliar todos os medicamentos quanto à dose, via, diluição 

e frequência dos medicamentos prescritos. Informar as principais reações adversas, 



 

 

interações medicamentosas, incompatibilidades, entre outras informações relevantes, 
diariamente, utilizando-se as estratégias elencadas na recomendação nº 6 (NCCMERP).   
 

11. Recomendamos a manutenção dos processos ativos de Farmacovigilância, 
considerando as seguintes estratégias21,22: 

 
a. Busca ativa de reações adversas por meio da prescrição de medicamentos definidos 

como trigger tools nas UTIs; 

b. Investigação de prontuários de pacientes em terapia experimental ou uso off-label de 

medicamentos para Covid-19; 

c. Ampla divulgação à equipe multiprofissional de potenciais reações adversas a 

medicamentos de perfil grave ou incomum associadas à terapia experimental ou uso 

off-label de medicamentos para Covid-19, e incentivar a notificação. 

 
Recomendações sobre o cuidado farmacêutico ao paciente com covid-19 
 
12. Recomendamos manter o serviço de conciliação de medicamentos em apoio à equipe 

multiprofissional e para otimização da farmacoterapia17. 
Este deve ser reduzido ao mínimo contato físico/presencial. Sugere-se que os 

farmacêuticos solicitem auxílio dos profissionais da equipe da UTI cujo contato direto com o 
paciente seja inevitável, como médicos e enfermeiros, para a coleta de informações sobre o 
uso prévio de medicamentos, bem como o acesso a seus registros em anamnese e evolução, 
a fim de evitar a visita à beira leito e o consumo de EPI. Alternativamente, entrevistas com 
familiares poderão ser agendadas, realizadas por contato telefônico ou outro meio eletrônico. 

 
13. Recomendamos manter a avaliação do paciente, considerando as particularidades 

relacionadas à COVID-19, quanto a23:  
As informações sobre as condições fisiopatológicas dos pacientes e os parâmetros de 

monitorização necessários para o cuidado farmacêutico devem ser coletadas a partir do 
prontuário eletrônico e na sua impossibilidade, deve ser adotada uma das estratégias de 
comunicação sugeridas na recomendação nº 6. 

 
a. Verificação da disponibilidade dos acessos venosos e volumes de infusão dos 

medicamentos em Bomba de Infusão Contínua (BIC)23,24 
Recomendamos verificar os acessos venosos disponíveis por meio de registros 

em prontuário, realizados pela equipe de enfermagem. O volume de infusão nas 

bombas pode ser, em princípio, verificado na prescrição de medicamentos. É 

importante confirmar a infusão dos medicamentos em BIC, especialmente quando 

prescritos à critério médico e envolvidos em incompatibilidades medicamentosas. 

  



 

 

b. Verificação das condições respiratórias e do suporte ventilatório 

empregado25,26,27  

Recomendamos que a avaliação do aparelho respiratório e o suporte 
ventilatório necessário ao paciente sejam consultados no registro em prontuário 
realizado pelas equipes de fisioterapia, médica e/ou de enfermagem, tais como: 
frequência respiratória, saturação de oxigênio, suporte ventilatório e seus 
parâmetros. É importante que o farmacêutico tenha domínio dessas informações para 
que possa promover o uso racional e seguro de medicamentos por via inalatória que 
porventura sejam prescritos, além de poder sugerir alternativas farmacológicas para 
o manejo da pneumonia e da insuficiência respiratória, de acordo com os 
medicamentos padronizados e disponíveis no hospital. 
 

 
c. Verificação das vias de alimentação disponíveis e terapia nutricional 

empregada28,29 
Recomendamos verificar as vias de alimentação do paciente por meio de 

registros em prontuário realizados pela equipe de nutrição e/ou enfermagem, bem 
como a dieta escolhida por meio da prescrição e da evolução nutricional. Os 
farmacêuticos devem se basear nas diretrizes da EMTN da instituição, no parecer da 
Braspen/AMIB e nas sugestões do Departamento de Nutrição da AMIB, sobre terapia 
nutricional na COVID-19, com o objetivo de oferecer o melhor suporte quanto à 
utilização segura de medicamentos por via enteral e parenteral, e quanto à 
formulação e monitoramento da terapia nutricional parenteral. 

 
d. Monitoramento da dor e resposta à analgesia30 

Recomendamos consultar em prontuário o registro da avaliação da dor por 
meio da escala numérica, ou das escalas BPS (Behavioral Pain Scale) e CPOT (Critical 
Care Pain Observation Tool), realizada pelas equipes médica e/ou de enfermagem. 
Não há nenhuma recomendação formal baseada em evidências que indique ou 
contraindique analgésicos específicos na COVID-19, portanto os esquemas de 
analgesia utilizados seguem os mesmos padrões e precauções das demais infecções 
respiratórias em pacientes críticos. 

 
e. Monitoramento da sedação31,32,33 

Recomendamos consultar em prontuário o registro da avaliação do nível de 
consciência por meio das escalas de RASS ou SAS para avaliação da resposta à 
sedação, realizada pelas equipes médica e/ou de enfermagem. A sedação de 
pacientes potencialmente infectados por SARS-HCov-2 deve ser suficiente para evitar 
a propagação de aerossóis durante procedimentos nas vias aéreas, sendo necessária 
a utilização de anestésicos e bloqueadores neuromusculares durante a sequência de 
intubação rápida de pacientes adultos e pediátricos. A evolução da Síndrome do 
Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) grave nos pacientes com COVID-19 pode 
requerer sedação profunda, com neurobloqueio, e também o uso de anestésicos de 



 

 

ação curta na fase de desmame. Os farmacêuticos devem monitorar a eficiência e a 
segurança dos anestésicos e sedativos e sua utilização de acordo com as diretrizes 
recomendadas pela AMIB para Intubação Orotraqueal de adultos e crianças com 
COVID-19 ou suspeitos, e para o manejo da pneumonia e insuficiência respiratória 
desses pacientes. 

 
 

f. Controle Glicêmico23 
Recomenda-se manter o monitoramento da glicemia capilar periférica e da 

glicemia sérica por meio dos registros em prontuário. O controle glicêmico deve ser 
realizado conforme o protocolo padrão da UTI. Não há nenhuma recomendação 
formal baseada em evidências que indique um controle diferenciado na COVID-19, no 
entanto deve-se ter maior atenção aos pacientes em uso de corticosteroides, que têm 
maior risco de apresentar hiperglicemia. 

 
g. Verificação da estabilidade hemodinâmica e monitoramento 

cardiovascular4,34,35 
Recomenda-se verificar os parâmetros de monitorização cardiovascular no 

prontuário, tais como: pressão arterial sistólica e diastólica, pressão arterial média, 
frequência cardíaca, enzimas cardíacas, e o eletrocardiograma. A literatura tem 
indicado que pacientes com COVID-19 apresentam maiores complicações 
cardiovasculares, no entanto não há nenhuma evidência que ampare condutas 
diferentes do tratamento empregado nas demais infecções respiratórias de origem 
viral. Além disso, alguns dos medicamentos em teste para o SARS-CoV-2, tais como 
hidroxicloroquina e azitromicina, que já estão sendo utilizadas compassivamente, 
podem provocar prolongamento do intervalo QT. Portanto, os farmacêuticos devem 
estar atentos a possíveis alterações cardiovasculares que possam se relacionar com a 
utilização de medicamentos.  

 
h. Verificação de parâmetros de monitorização do risco farmacoterapêutico e 

Reações Adversas a Medicamentos23 
Recomendamos manter o monitoramento dos exames laboratoriais, sinais 

vitais, sintomas relatados pelos pacientes e registrados nas evoluções dos demais 
profissionais da equipe multidisciplinar, por meio do prontuário eletrônico, com o 
objetivo de identificar potenciais efeitos negativos relacionados à utilização de 
medicamentos. Os farmacêuticos devem notificar todas as suspeitas de RAM ao 
serviço de farmacovigilância, monitorar o uso de medicamentos off label, e orientar à 
equipe quanto a prevenção e manejo de eventos adversos relacionados a 
medicamentos. 
 
 
 

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2020/abril/09/SRI_Ped_template.pdf


 

 

14. Recomendamos avaliar a prescrição de medicamentos observando as seguintes 
considerações:  

 
a. Profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV)5,6,12,36 

Recomenda-se que os pacientes críticos com COVID-19 recebam profilaxia de 
tromboembolismo venoso com heparina não fracionada ou heparina de baixo peso 
molecular, conforme protocolo da instituição e prescrição médica. Os farmacêuticos 
devem monitorar os parâmetros de coagulação. Os pacientes em anticoagulação plena 
devem monitorizados com a devida frequência a fim de evitar eventos adversos. 
 

 
b. Profilaxia de úlcera de estresse12  

Recomenda-se manter os mesmos cuidados de profilaxia dos pacientes sob ventilação 
mecânica em geral, pois não há recomendações específicas que se apliquem a pacientes 
com COVID-19.  

 
c. Fluidoterapia38  

Recomenda-se manter as mesmas condutas para Sepse ou choque séptico, tendo em 
vista que até o momento não há relatos que demonstrem necessidade de condutas 
diferenciadas para pacientes com Covid-19 na literatura.  

 
d. Uso de dispositivos Inalatórios12,25,26 

Recomenda-se evitar uso de dispositivos inalatórios que possam gerar aerossóis. Se 
necessário utilizar broncodilatadores inalatórios em ventilação não invasiva, recomenda-
se o uso de aerossol em spray, por não serem aerolissáveis. O farmacêutico deve orientar 
a equipe multiprofissional quanto ao manuseio correto e o uso individualizado dos 
dispositivos inalatórios. O uso desses dispositivos durante a ventilação mecânica invasiva 
não possui evidência que ateste eficácia terapêutica e poderá gerar aerossóis, caso seja 
necessária a desconexão do circuito para sua administração. 

 
e. Adaptação de forma farmacêutica23 

Recomendamos que a administração de formas farmacêuticas sólidas por sonda, em 
pacientes com disfagia ou em crianças, bem como a utilização do medicamento por via 
diversa da recomendada pelo fabricante, na COVID-19, deve seguir as mesmas 
orientações para todos os pacientes críticos. O farmacêutico deve orientar as adaptações 
de modo a evitar alterações que prejudiquem a eficácia ou a segurança dos medicamentos 
e a obstrução da sonda. É aconselhável o preparo na farmacotécnica hospitalar ou em 
farmácia de manipulação terceirizada. 

 
f. Terapia antimicrobiana empírica38,39  

Em pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave, recomenda-se abordagem 
semelhante à da pneumonia comunitária (PAC) grave com uso de antibioticoterapia 
empírica de acordo com a padronização do serviço, considerando fatores de risco para 



 

 

bactérias gram-negativas e gram-positivas multirresistentes. Recomenda-se ainda 
cobertura para vírus Influenza. Reavaliar diariamente duração de tratamento, espectro de 
cobertura e possibilidade de descalonamento.  

 
g. Terapia em teste para COVID 1940  

Recomenda-se que os medicamentos em teste sejam utilizados preferencialmente 
dentro de estudos clínicos. Em caso de uso off-label, o mesmo deve ser documentado por 
meio de termo de consentimento informado. Estão em estudo diversos esquemas 
terapêuticos para o tratamento da COVID-19, incluindo cloroquina, hidroxicloroquina e 
remdesivir. No entanto, até o momento, não há evidência de efetividade de nenhum 
medicamento contra o SARS-CoV-2. 

 
 

h. Interações medicamentosas potenciais34,41  
Recomenda-se manter a pesquisa de interações medicamentosas por meio das bases 

de dados tradicionais e na utilização de terapias experimentais para a COVID-19, 
considerar os dados disponíveis na plataforma: www.covid19-druginteractions.org.  

 
i. Incompatibilidades medicamentosas42 

Recomenda-se disponibilizar quadro ou tabela para pesquisa rápida com as principais 
informações sobre os medicamentos que serão usados nos tratamentos específicos para 
o COVID-19, contendo: incompatibilidades, diluição adequada, concentração máxima, 
estabilidade, tempo e/ou velocidade de infusão, e a identificação de vesicantes e 
irritantes para prevenção do risco de flebite.  

 
15. Recomendamos manter o registro da evolução farmacêutica em prontuário43 

É aconselhável que sejam registradas todas as informações que tenham relevância 
para o acompanhamento clínico do paciente. No entanto, na impossibilidade de fazer o 
registro completo rotineiramente devido ao possível aumento da demanda e da gravidade 
dos pacientes, recomenda-se priorizar os seguintes aspectos: conciliação de 
medicamentos, intervenções farmacêuticas, alertas de risco de interações 
medicamentosas, incompatibilidades medicamentosas, e de reações adversas a 
medicamentos. 

 
Considerações Finais 

Cientes das mais diferentes realidades nas diversas regiões do país, este documento 
oferece referências capazes de orientar processos de trabalho e diretrizes institucionais locais. 
As recomendações propostas têm o objetivo de orientar os serviços de Farmácia Hospitalar e 
Farmácia Clínica prestados às UTIs com base na melhor literatura científica disponível, 
exclusivamente, durante a pandemia pela COVID-19. Os hospitais devem adaptar suas rotinas 
de modo a garantir a manutenção do cuidado farmacêutico aos pacientes críticos e a 
segurança da equipe da Farmácia. 
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