
 
 
 
 

Paciente com sintomas 
de infecção respiratória 

Critérios para internação hospitalar: 
 

• SpO2 ar ambiente < 95%* 
• Cianose 
• TC com > 50% de comprometimento 
• Descompensação associada de patologias prévias – a critério 
• Disfunção orgânica ou piora clínica 

                                                           
 

Fluxograma Atendimento Médico Ambulatório COVID e PA/PS 

• Contatar o sobreaviso da pneumologia do dia 
para realizar a internação hospitalar** 

 
• Realizar coleta de PCR*** 

 
• Decidir, em conjunto com sobreaviso da 

Pneumologia, necessidade de leito de 
enfermaria ou UTI**** 

Não Sim 

Ofertar máscara cirúrgica ao paciente 
 

Equipe deve atender utilizando paramentação padrão 

Anamnese e atendimento inicial com suspeita de COVID-19: 
Realizar: 

• Eletrocardiograma 
• Hemograma, plaquetas, caogulograma, função renal, eletrólitos, perfil hepático, CPK, DHL, PCR, 

troponina, D-dímeros, gasometria arterial. 
• TC de tórax: considerar em pacientes suspeitos E com satO2< 95% e/ou sinais clínicos de 

desconforto respiratório 

• Alta com orientações 
 

• Se grupo de risco, orientar a manter 
seguimento periódico e observação 
domiciliar de piora 

* A suplementação de oxigênio deve ser realizada no menor fluxo possível (até 5l/min) para manter SpO2 >90%, com óculos nasal 

acoplado à narina e utilizando máscara cirúrgica no paciente. 

 

** Para que ocorra a redução de circulação de pessoas no ambiente hospitalar, bem como, da utilização desnecessária de EPIs, o 

sobreaviso da pneumologia do dia, para o qual o paciente será internado, não avaliará o paciente na unidade  (PA/PS/AMBU 

COVID), ficando a cargo do plantonista realizar o prescrição médica para o primeiro dia da internação. 

 

*** PCR SARS-CoV2: pacientes com indicação de internação e profissionais da área da saúde – Coletar amostra clínica (secreção de 

nasofaringe e orofaringe) até o 10º dia dos sintomas, preferencialmente do 3º ao 5º dia, para realização de RT-PCR. 

 

**** Critérios para admissão em UTI: insuficiência respiratória aguda com necessidade de ventilação mecânica invasiva, sepse ou 

choque séptico com hipotensão arterial (PAS < 90 ou PAM < 65) e/ou sinais de hipoperfusão tecidual (lactato > 36 mg/dL), 

disfunções orgânicas agudas (insuficiência renal aguda, alteração do nível de consciência, insuficiência hepática e etc.). 


