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Fig 1- Esquema didático: mecanismo postulado de penetração e ação do SARS CoV-2 nas células humanas.

Fonte:Gupta, A., Madhavan, M.V., Sehgal, K. et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat

Med 26, 1017–1032 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3. Acesso em: 16 julho 2020.

A lesão básica da Covid-19 é uma endotelite que desencadeia uma resposta com a  liberação de    

citocinas principalmente a IL-1, IL-6, IL-7, IL-8, e FNT alfa 

https://doi.org/10.1038/s41591-020-0968-3








Escores de risco de agravamento da COVID-19 estão em pesquisa até o
momento.Por se tratar de doença inflamatória,os principais biomarcadores
que têm sido utilizado como preditores de agravamento da doença são:

1. linfocitopenia abaixo de 1.000 x10 ⁹cel mm³;

2. aumento de proteína c reativa (pcr) acima de 50 mg/L ;

3. desidrogenase lática (DHL) maior que 2 vezes o valor normal;

4. ferritina > 1000 ng/mL;

5. d-dímero maiores que 1.000 ng/dL;

6. triglicerídeos > 150 ml/dL  (nesse caso relacionado a maior risco metabólico);

7. relação neutrófilos/linfócitos (RNL) maior que 2,2.





Definições
• Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois 

(2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, 
dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou 
distúrbios gustativos. 

• Sempre anotar dia de evolução no prontuário (considerar dia zero (sintomas 
antes de 24 h), a partir dai:D1,  D2 , D3...

• Exame de RT PCR negativo não afasta  a hipótese de COVID-19.

• Em caso de suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente, pode ser
baixa e sintomas podem ser calafrios, cefaléia e diarréia, com sintomas
gripais muito leves, que o paciente não valoriza, no início. Esses sintomas
gripais devem ser perguntados, para não haver diagnóstico errôneo de
dengue.



Dengue como diagnóstico 
diferencial

A presença de plaquetopenia

junto a leucopenia pode ser fator

confundidor nesse caso, mas na

dengue o aumento do

hematócrito é comum após o

terceiro dia na ausência de

anemia prévia ou hemodiluição

como em gestantes, por exemplo.

Além disso, dengue NÃO cursa

com sintomas gripais.



SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO  LEVE SEM GRUPO DE 

RISCO

SINTOMÁTICO  RESPIRATÓRIO LEVE COM GRUPO DE 

RISCO
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO MODERADO 

(COM OU SEM GRUPO DE RISCO)

SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO GRAVE 

Solicitar exames: hemograma, proteina c reativa, DHL, 

ferritina, triglicérides entre 4°/5° Dia.

Achados labotatoriais:
Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mmᶟ,  pcr < 50 mg/L, DHL < 2X 

o valor de referência, ferritina  <1000  ng/ml, triglicérides <150 

ml/dl.

Conduta:
• Medicação sintomática.

• Não prescrever cortícóides.

• Antibóticos apenas com suspeita de pneumonia

bacteriana.

• Acompanhamento pelo Telemedicina ou ESF a cada
48h, repetir exames entre 7°/8°dia; no 10°- 12/13° dia.

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicina ou ESF

após 14 dias de monitoramento (24 horas

assintomático).

2. Se houver piora clínica ou se linfócitos < 1000 X10⁹ 

cel/mmᶟ, pcr> 50 mg/L, DHL > 2X o valor de referência, 

ferritina  >1000  ng/ml, triglicérides >150 ml/dl.

Conduta:

• Fornecer oxímetro se apresentar  2  ou mais fatores de 
risco.

• Acompanhamento Telemedicina a cada 24 horas . 

• Avaliar necessidade de TC.

Solicitar exames: hemograma, proteina c reativa, DHL,

ferritina, triglicérides entre 4°/5° Dia.

Achados labotatoriais:

Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mm ,ɜ pcr < 50 mg/L, DHL < 2X o
valor de referência, ferritina <1000 ng/ml, triglicérides <150

ml/dl.

Conduta:

• Medicação sintomática:
• Não prescrever cortícóides.

• Antibióticos apenas com suspeita de pneumonia

bacteriana.

• Acompanhamento pelo Telemedicina a cada 48h ou

diário se paciente idoso ou gestante; repetir exames
entre 7°/8°dia; no 10°- 12/13° dia

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicina ou ESF

após 14 dias de monitoramento (24 horas assintomático).

Se linfócitos < 1000 X10⁹ cel/mm ,ɜ pcr > 50 mg/L, DHL > 2X
o valor de referência, ferritina >1000 ng/ml.

• Acompanhamento pelo Telemedicina a cada 24 h ;

repetir exames entre 7°/8°dia; no 10°- 12/13° dia.

• FORNECER OXÍMETRO

Conduta:

Se houver piora clínica: Solicitar D-dímero

• Realizar TC

• Avaliar ECG

• Internar UPA COVID mesmo com saturação ≥ 94% para
monitoramento médico. Por pelo menos 48 h.

1. Se saturação < 94% com estabilidade hemodinâmica.

• Dexametasona 6 mg/dia (manter por 10 dias) ou

corticóides equivalentes de acordo com avaliação

clínica.
• Heparina profilática.

• Solicitar internação em enfermaria hospitalar com

suporte de oxigênio.

• Monitorar tempo de protrombina se usar heparina não

fracionada e plaquetas se usar enoxaparina.
• Hidratação venosa cuidadosa.

• Se idoso ou gestante avaliar realização de EAS se

febre a esclarecer

• Avaliar f isioterapia.

2. Se saturação < 94%:sem estabilidade hemodinâmica: vide
SINTOMÁTICO GRAVE

Tosse persistente + febre persistente diária ou

Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma

relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia,

diarréia) COM OU SEM GRUPO DE RISCO:

• Realizar TC

• Solicitar exames: hemograma, proteina c reativa, DHL,

ferritina, D-dímero, triglicérides.

1-Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mmᶟ, pcr < 50 mg/L, DHL < 2X
o valor de referência, ferritina <1000 ng/ml, d-dímero <1000

ng/dl, triglicérides <150 ml/dl ou TC < 50% e saturação ≥ 94%:

Conduta:

• Medicação sintomática
• Não prescrevercorticóides.

• Antibióticos apenas com suspeita de pneumonia

bacteriana.

• FORNECER OXÍMETRO

• Acompanhamento pelo Telemedicina a cada 24 h, repetir
exames A CADA 48 H .

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicina ou ESF após

14 dias de monitoramento (24 horas assintomático).

2-Se Linfócitos < 1000 X10⁹ cel/mm ,ɜ pcr > 50 mg/L, DHL

> 2X o valor de referência, ferritina >1000 ng/ml, d-dímero
>1000 ng/dl, triglicérides >150 ml/dl ou TC > 50%

Conduta:

• Internar UPA COVID mesmo com saturação ≥ 94% para

monitoramento médico por 48h no mínimo.
OBS 1:Se saturação < 94% com estabilidade hemodinâmica:

Dexametasona 6 mg/dia ou corticóides equivalentes de

acordo com avaliação clínica.

• Heparina profilática.

• Solicitar internação em enfermaria hospitalar com
suporte de oxigênio.

• Monitorar tempo de protrombina se usar não fracionada e

plaquetas se usar enoxaparina.

• Hidratação venosa cuidadosa.

• Se idoso ou gestante: avaliar realização de EAS.
• Avaliar ECG.

• Avaliar f isioterapia.

OBS 2: Se saturação < 94% e sem estabilidade hemodinâmica:

vide SINTOMÁTICO GRAVE.

Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG) – síndrome gripal

que apresente: Dispneia/desconforto respiratório OU Pressão

persistente no tórax ou Coloração azulada de lábios ou rosto

(Cianose Central)).

Saturação de O2 < 94% em ar ambiente

Solicitar AIH para internaçãoUTI

• Suspeitos: Solicitar Teste Rápido Antigênico (TRA)

• Se negativo, solicitar RT PCR para Covid 19;

• Solicitar Hemograma, Ureia, Creatinina, DHL, proteina c

reativa, TGO, TGP, triglicérides, d-dímero, ferritina.

• Solicitar Tomografia de Tórax

• Realizar ECG, enzimas cardíacas e/ou outros exames

conforme avaliação clínica
• Dexametasona 6 mg/dia ou corticóides equivalentes de

acordo com avaliação clínica.

• Heparina profilática.

• Suporte Ventilatório: Oxigenioterapia ou Manejo de

Ventilação Mecânica conforme diretrizes (VNI/ VM).
• Monitorização Hemodinâmica + Oximetria de Pulso

contínuas.

• Hidratação venosa / ressuscitação volêmica cuidadosa,

se hipotensão

• Vasopressor quando o choque persistir (PAS < 90mmHg
PAM < 65mmHg) durante ou após a ressuscitação

volêmica;

• Fisioterapia.

• Pacientes internados são monitorados pela equipe do

CIEVS/Epidemiologia.

Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios , dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza , dis túrbios ol fativos ou distúrbios gustativos . Sempre anotar
dia de evolução no prontuário (considerar diazero (sintomas antes de 24 h), a partir dai:D1, D2 , D3...Exame de RT PCR negativo não afasta a hipótese de COVID-19.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE REDES E ATENÇÃO À SAÚDE 

Não usar corticóides:
• antes de 7 dias/ se saturação ≥ 94  %.

Avaliar uso de oseltamivir em grupos de
risco em caso de circulação de influenza já
nas primeiras 48 h.

GRUPOS DE RISCO: >60 anos; miocardiopatias
hipertensão arterial sistêmica; pneumopatias graves
ou descompensadas(DPOC); fragilidade imunológica ;
neoplasia maligna; gravidez, gestantes idosas,
diabetes gestacionais e pre-eclâmpsia, doença
cerebrovascular, demências, doenças mentais,
tabagismo; obesidade (IMC de 30 ou mais);
imunodepressão; doenças renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5); Diabetes mellitus
(principalmente tipo II).



SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO  LEVE SEM GRUPO DE RISCO

• Solicitar exames: hemograma, proteina cr reativa (pcr), desidrogenase lática (DHL), ferritina, triglicérides entre 4°/5° Dia.

• Achados labotatoriais:

• Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mmᶟ,  pcr < 50 mg/L, DHL < 2X o valor de referência, ferritina <1000  ng/ml, triglicérides <150 
ml/dl.

• Conduta:

• Medicação sintomática.

• Não prescrever cortícóides.

• Antibóticos apenas com suspeitade pneumonia bacteriana.

• Acompanhamento pelo Telemedicinaou ESF a cada 48h, repetir exames entre 7°/8°dia; no 10°- 12/13° dia.

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicinaou ESF após 14 dias de monitoramento (24 horas assintomático).

• 2. Se houver piora clínica ou se linfócitos < 1000 X10⁹ cel/mmᶟ, pcr > 50 mg/L, DHL > 2X o valor de referência, ferritina
>1000  ng/ml, triglicérides >150 ml/dl.

• Conduta:

• Fornecer oxímetro se apresentar  2  ou mais fatores de risco.

• Acompanhamento Telemedicina a cada 24 horas . 

• Avaliar necessidade de TC.



SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO  LEVE COM GRUPO DE RISCO

• Solicitar exames: hemograma, pcr, DHL, ferritina, triglicérides entre 4°/5° Dia.

• Achados labotatoriais:

• Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mmᶟ,  pcr < 50 mg/L, DHL < 2X o valor de referência, ferritina <1000  ng/ml,  triglicérides <150 ml/dl.

• Conduta:

• Medicação sintomática: 

• Não prescrever cortícóides.

• Antibióticos apenas com suspeita de pneumonia bacteriana.

• Acompanhamento pelo Telemedicina /ESF a cada   48h ou diário se paciente idoso ou gestante; repetir exames entre 7°/8°dia; no 
10°- 12/13° dia

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicina ou ESF após 14 dias de monitoramento (24 horas assintomático).

• Se linfócitos < 1000 X10⁹ cel/mmᶟ,  pcr > 50 mg/L, DHL > 2X o valor de referência, ferritina >1000  ng/ml.

• Acompanhamento pelo Telemedicina/ESF  a cada   24 h ; repetir exames  no 7° dia (ou antes em caso de piora), no  10°, 12/13°
dias.

• FORNECER OXÍMETRO

• Conduta:

• Se houver piora clínica: Solicitar D-dímero;

• Realizar TC

• Avaliar  ECG

• Internar UPA COVID  mesmo com saturação ≥ 94% para monitoramento médico.



1. Se saturação < 94% com estabilidade hemodinâmica.

• Dexametasona 6 mg/dia (manter por 10 dias) ou corticóidesequivalentes de acordo com avaliaçãoclínica.

• Heparina profilática.

• Solicitar internação em enfermaria hospitalar com suporte de oxigênio.

• Monitorar tempo de protrombina se usar heparina não fracionada e plaquetas se usar enoxaparina.

• Hidratação venosa cuidadosa.

• Se idoso ou gestante avaliar realização de EAS.

• Avaliar fisioterapia.

2. Se saturação < 94%:sem estabilidadehemodinâmica: vide SINTOMÁTICOGRAVE

SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO  LEVE COM GRUPO DE RISCO



SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO MODERADO

(COM OU SEM GRUPO DE RISCO)

• Tosse persistente + febre persistente diáriaou

• Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado à COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarréia) COM OU
SEM GRUPO DE RISCO:

• Realizar TC

• Solicitar exames: hemograma, pcr, DHL, ferritina, D-dímero, triglicérides.

• 1-Se Linfócitos > 1000 X10⁹ cel/mmᶟ, pcr < 50 mg/L, DHL < 2X o valor de referência, ferritina <1000 ng/ml, d-dímero <1000 ng/dl,

triglicérides <150 ml/dl ou TC < 50% e saturação ≥ 94%:

• Conduta:

• Medicação sintomática

• Não prescrevercorticóides.

• Antibióticos apenas com suspeitade pneumonia bacteriana.

• FORNECER OXÍMETRO

• Acompanhamento pelo Telemedicinaa cada 24 h, repetir exames A CADA48 H .

• Se não houver piora, alta pelo Telemedicinaou ESF após 14 dias de monitoramento (24 horas assintomático).



• 2-Se Linfócitos < 1000 X10⁹ cel/mmᶟ, pcr > 50 mg/L, DHL > 2X o valor de referência, ferritina >1000  ng/ml,  d-dímero >1000 
ng/dl, triglicérides >150 ml/dl  ou TC > 50%

• Conduta:

• Internar UPA COVID  mesmo com saturação ≥ 94%  para monitoramento médico por 48h no mínimo.

• OBS 1:Se saturação < 94% com estabilidade hemodinâmica: 

• Dexametasona 6 mg/dia ou corticóidesequivalentes de acordo com avaliação clínica.

• Heparina profilática. 

• Solicitar internação em enfermaria  hospitalar com suporte de oxigênio.

• Monitorar tempo de protrombina se usar  não fracionada e plaquetas  se usar enoxaparina.

• Hidratação venosa cuidadosa.

• Se idoso ou gestante: avaliar realização de EAS.
• Avaliar  ECG.

• Avaliar fisioterapia.

• OBS 2: Se saturação < 94%  e sem estabilidade hemodinâmica: vide  SINTOMÁTICO GRAVE.

SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO MODERADO

(COM OU SEM GRUPO DE RISCO)



SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO GRAVE 

• Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG) – síndrome gripal que apresente: Dispneia/desconforto respiratório OU Pressão
persistente no tórax ou Coloração azulada de lábios ou rosto (Cianose Central)).

• Saturação de O2 < 94% em ar ambiente .

• Solicitar AIH para internação UTI

• Suspeitos: Solicitar Teste Rápido Antigênico (TRA)

• Se negativo, solicitar RT PCR para Covid 19;

• Solicitar Hemograma, Ureia, Creatinina, DHL, PCR, TGO, TGP, triglicérides.

• Solicitar Tomografiade Tórax .

• Realizar ECG, enzimas cardíacas e/ou outros exames conforme avaliação clínica.

• Dexametasona6 mg/dia ou corticóides equivalentes de acordo com avaliação clínica.

• Heparina profilática.

• Suporte Ventilatório: Oxigenioterapiaou Manejo de Ventilação Mecânica conforme diretrizes (VNI / VM).

• Monitorização Hemodinâmica+ Oximetria de Pulso contínuas.

• Hidratação venosa / ressuscitação volêmicacuidadosa, se hipotensão

• Vasopressor quando o choque persistir (PAS < 90mmHg PAM < 65mmHg) durante ou após a ressuscitação volêmica;

• Fisioterapia.

• Pacientes internados são monitorados pela equipe do CIEVS/Epidemiologia.



Síndrome da Inflamação Multissistêmica em 
crianças ou adolescentes. 

• Observada dias ou semanas após COVID-19 confirmado ou relato de contato com casos
suspeitos, mesmo se a criança esteve assintomática, sugerindo uma possível associação
temporal com a infecção pelo SARS-COV-2.

• Febre alta persistente por 3dias, manifestações gastrointestinais exuberantes em 50-60% dos
casos (dor abdominal intensa, diarreia e vômitos), conjuntivite não purulenta, exantema
polimórfico, edema de mãos e pés, mucosite oral, linfadenopatia generalizada (inclusive
mediastinal e intra-abdominal), hepatoesplenomegalia, serosite (pleurite, pericardite e ascite),
irritabilidade, cefaléia, alteração de nível de consciência.

• Alguns casos complicam com choque (hipotensão arterial, taquicardia e distúrbio de perfusão)
resultante tanto da disfunção miocárdica quanto da diminuição da resistência vascular
periférica, geralmente exigindo ressuscitação com cristalóides e em alguns casos de infusão
de aminas vasoativas,devendo ser encaminhados para unidades de urgências com pediatria
preferencialmente.



Encaminhar para  unidades básicas de 
referência para avaliar necessidade de 

encaminhamento para atenção 
especializada.


