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INICIAIS
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INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR
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UTI
Ventilação mecânica

MANEJO CLÍNICO 

DOS PACIENTES COM COVID-19 Luvas

2-5 dias 5-7 dias 7-10 dias 11-20 dias
Linha do 

tempo

Fisiopatologia do COVID-19

A prescrição rotineira de antimaláricos para pacientes 

hospitalizados com diagnóstico suspeito ou confirmado de      

Covid-19 não é recomendada

conforme protocolo 

conforme protocolo

Assegurar profilaxia de Trombose Venosa P rofunda

Transferir para UTI em caso de disfunções orgânicas em evolução

Ofertar oxigenoterapia se SpO  < 93%₂  conforme protocolo 

Considerar corticoterapia, em caso de resposta inflamatória 

associada à disfunção  orgânica mantida ou progressiva 

Colher gasometria arterial em uso de oxigênio

Em caso de má resposta ou piora indicar intubação  orotraqueal 

eletiva e transferência para UTI

Considerar ATB para infecção bacteriana secundária 

(azitromicina +/- ceriaxona ou amoxacilina clavulanato) e 

oseltamivir  até o segundo dia de doença, quando indicado. 

Resposta imunológica      

   Inflamação e coagulação

Replicação viral
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Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento da Covid-19

Centro de Inteligência em Saúde

do Estado do Ceará (CISEC) 

Adotar todas as medidas para prevenção de contágio pela 

Covid-19 por ocasião do atendimento, incluindo o uso 

correto dos EPIs disponibilizados

Clique aqui e confira orientações de paramentação

TeleUTI 

Discussão de casos de pacientes críticos (UTI e emergências) 

com intensivistas e pneumologistas

85 98439 0220
seg a sex

24h

sab e dom 

8h às 17h

Assegurar a notificação do caso, sua confirmação e inclusão em base de 

dados da vigilância epidemiológica e do registro eletrônico dos pacientes.   

NOTIFIQUE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

Clique aqui para acessar a plataforma de notificação

Óculos protetores/viseira 
(face shields)

Máscara N95 ou similares

Avental descartável

Máscaras cirúrgicas 
em cenários não 
geradores de aerossóis

Hemograma, PCR, TAP, TPTA, D-dímero, Desidrogenase 

lática (LDH), Enzimas hepáticas (AST/TGO e ALT/TGP), 

Creatinina e Ureia, CPK e troponina, pro-calcitonina, 

f e r r i t i n a ,  c o n f o r m e  j u l g a m e n t o  c l í n i c o  e 

disponibilidade 

EXAMES

LABORATORIAIS: 
Os marcadores prognósticos 

são mais úteis após o quinto 

dia do início dos sintomas

ESTÁGIO 2

UAPS/UPA/EMERGÊNCIA
Avaliação presencial

à piora clínica

Avaliar internação na presença dos

Marcadores laboratoriais

Vulnerabilidade social

sinais de alerta descritos acima 

prognósticos alterados associados ar ambiente

Alta Resolução (TCAR) de tórax

Tomografia Computadorizada de

Saturação de SpO₂ < 93% em

Acometimento > 50% na

Frequência respiratória (f>30 irpm)

Sintomas e sinais de Covid-19

Febre (pode estar ausente na minoria dos casos) e  pode ou não estar 

associada a:

Grupos de risco

Sinais de alerta

Administrar corticoterapia, em caso de resposta inflamatória 

associada à disfunção  orgânica mantida ou progressiva 

Considerar manobras de resgate de hipoxemia refratária 

(titulação da PEEP e posição prona) conforme protocolo

Utilizar Ventilação Mecânica (VM) protetora  conforme protocolo

com individualização de parâmetros, sedação +/- bloqueio 

neuromuscular

conforme protocolo

Assegurar visitas horizontais, suporte de telemedicina e boas 

práticas em terapia intensiva  

Administrar anticoagulação com HBPM 

conforme protocolo se fenômenos trombóticos ou marcadores 

de coagulação intravascular em progressão 

normal inflamado

Prostração

Sintomas gerais:

Adinamia       Anorexia

Mialgia       Cefaleia

Dor abdominal

Diarreia profusa com desidratação

Náuseas e vômitos       Diarreia

Sintomas gastrointestinais (15-25%):

Dispneia

Sintomas de 

acometimento 

de vias aéreas:

Congestão nasal

Coriza       Tosse

Desconforto 

respiratório

Sintomas sensoriais:

Fazer diagnóstico diferencial com doenças 

exantemáticas, infecciosas - dengue, por 

exemplo - e reações medicamentosas

Anosmia, hiposmia e/ou disgeusia

Rash: erupções morbiliformes, urticária, 

erupções em mãos e pés, livedo etc. 

Mais de 60 anos       Diabetes       Hipertensão       Gestantes      Neoplasias

Condições associadas à imunossupressão

Doenças pulmonares e cardíacas crônicas       

Doença renal crônica (estágios 3 ou 4)       

Observação: considerar para monitorização e avaliação pacientes obesos 

com IMC > 35 Kg/m²

Dispneia       Desconforto respiratório       Dor torácica

Febre persistente maior que 38°C, sobretudo após o 5° dia de doença

Pacientes dos grupos de risco, mesmo com sintomas leves, e/ou

Após avaliação presencial, caso não sejam identificados critérios de

Sinais de alerta e/ou

 internação, manter monitoramento de todos os pacientes com: 

os critérios abaixo*

Pacientes que irão utilizar  corticoide + azitromicina, de acordo com 

Piora nas condições clínicas de base

Saturação de SpO₂ < 95% em ar ambiente

Alterações confusionais ou neurológicas graves

Critérios de internação:

Observar sinais, sintomas, critérios de gravidade e avaliar necessidade 

de internação

à PA habitual do paciente)

frequência respiratória (f > 25 irpm)

Cianose

Sinais de gravidade:

Sinais de desconforto respiratório ou aumento da 

Hipotensão (PAS < 90mmHg ou queda de 30-40mmHg em relação 

Tabagismo

Neoplasias malignas

Obesidade (IMC>35kg/m²)

Doença renal crônica em estágio 

avançado (graus 3, 4 e 5)

Diabetes mellitus

Hipertensão arterial sistêmica

Doença cardiovascular

Doença pulmonar crônica

Com os seguintes sinais clínicos:

SpO  < 96% > 93%;₂
Persistência da febre (diária, sem melhora, 

acima de 38ºC)

Frequência respiratória (f > 20 irpm < 26 irpm)

Piora progressiva de outros sintomas 

relacionados à Covid-19 (tosse, prostração, 

prostração, hiporexia, diarreia)

Peso > 50 Kg: 40 mg vo dia por 5 dias

Prednisona

Azitromicina

Peso < 50 Kg: 0,5 mg/kg, máximo de 20 mg

DOSAGENS

500 mg VO 01 vez ao dia por 3 dias

dos pacientes. Providenciar Termo de Ciência e Consentimento

Importante: iniciar o monitoramento e/ou acompanhamento Mais de 60 anos e/ou 

Corticoide + azitromicina

Uso em pacientes com os três critérios abaixo:

Mais de 5 dias de doença

seguintes comorbidades e condições:

*Notas técnicas para

o manejo ambulatorial:

https://coronavirus.ceara.gov.br/project/saude-publica-versao-atualizada-de-seu-protocolo-de-insuficiencia-respiratoria-2/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/saude-publica-versao-atualizada-de-seu-protocolo-de-insuficiencia-respiratoria-2/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/nota-tecnica-orienta-sobre-uso-de-corticoesteroides-para-pacientes-internados-em-servicos-de-saude-publicos-e-privados-no-estado-do-ceara/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/nota-tecnica-esclarece-sobre-usos-da-de-hidroxicloroquina-e-cloroquina-em-pacientes-hospitalizados/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/protocolo-de-manobra-da-ventilacao-prona-covid-19/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/nota-tecnica-orienta-sobre-uso-de-corticoesteroides-para-pacientes-internados-em-servicos-de-saude-publicos-e-privados-no-estado-do-ceara/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/nota-tecnica-traz-recomendacoes-sobre-o-uso-de-anticoagulantes-em-pacientes-internados-com-suspeita-ou-infeccao-confirmada-por-covid-19/
https://coronavirus.ceara.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/TERMO-DE-CI%C3%8ANCIA-E-CONSENTIMENTO-TCC-26.05.pdf
coronavirus.ceara.gov.br
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/fichas-de-notificacao/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/diretrizes-para-diagnostico-e-tratamento-da-covid-19/
https://coronavirus.ceara.gov.br/profissional/medidas-de-protecao/
https://coronavirus.ceara.gov.br/project/nt-tratamento-farmaco-amb/



