
Descontinuar ONAF caso fluxo < 15L/min, 

instalar cateter nasal de O₂  conforme necessidade

QUADRO 3

PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19 

INSTALAÇÃO DO ELMOcpap
Acesse instruções e mais informações em: 

https://sus.ce.gov.br/elmo/materiais/

Titular FIO  mantendo SpO₂ entre 92-96%, 

evitar hiperóxia 

Manter uso do ELMO pelo máximo de 

tempo possível, depois seguir intermitente 

Após 12-24h nova gasometria arterial 

e reavaliação

Iniciar o desmame do ELMO conforme tolerância,  

reduzindo tempo de uso se FIO < 40%

Usar CNAF ou MR nos intervalos sem VNI 

Descontinuar ELMO se nos intervalos for possível 

ficar em cateter nasal de O (até 4l/min) 

Após 1-2h

Nova gasometria arterial checar: 

Melhora da dispneia, f < 30 irpm

SpO₂  > 92%, PaO₂  > 65mmHg, 

pH > 7,34, PaCO₂  < 50mmHg

Conforto - Melhora da 

rel PaO/FIO 

 Proceder intubação traqueal eletiva

e iniciar Ventilação Mecânica 

Invasiva protetora (QUADRO 5)

Não 

Piora*²

Melhora ou estabilidade clínica

Sim

espceara

*² SpO₂ < 92%, PaO₂ < 65mmHg

pH < 7,34 (acidemia), 

f > 30 irpm, piora clínica

Insuficiência Respiratória Aguda pelo COVID-19

PP  

 

Medida até 33 cm

P 

  

Medida maior que 33 cm e menor que 36 cm

M 

  
Medida maior que 36 cm e menor que 39,5 cm

G   Medida maior que 39,5 cm e menor que 42,5 cm

GG  

 
Medida maior que 42,5 cm

Tamanho Intervalo de medida da circunferência do pescoço

Iniciar com fluxo de O e de ar comprimido em 30l/min cada, 

Medir circ. cervical e escolher ELMO com tamanho adequado* 

Preparar o paciente: protetor auricular, usar touca, 

Iniciar aplicação do ELMO com:

total de 60l/min 

Medir CPAP com cuffômetro e manter em 10cmHO                     

evitar hiperóxia  

Checar vazamentos, insuflação e ouvir  o “som”do ELMO                       

FIO₂ titulada (iniciar com 60%) para uma SpO de 92 a 96%, 

retirar ornamentos da cabeça 

< 3.85 – falha (em 12h do início da terapia)

 > 4,88 - sucesso (em 2h do início da terapia)

*¹ ROX Index - (SO₂/FIO₂) / f:
Obs.: Assegurar paramentação adequada 

dos profissionais conforme protocolo específico.

Em uso de O mas: 

SpO₂ < 92%

PaO₂ < 65mmHg com O₂  

pH > 7,34 PaCO₂ < 50mmHg 

Dispneia, f > 30 irpm 


