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PACIENTE COM SÍNDROME GRIPAL

Coleta de swab de naso e orofaringe para coleta de PCR (polimerase chain reaction) COVID-19 

entre 3º e 9º dia de início de sintomas

SIM

PCR POSITIVO PARA COVID-19 ?

NÃO

 QUADRO CLÍNICO, EXAMES 
LABORATORIAIS E EXAMES DE 
IMAGEM MANTÊM SUSPEITA 
DE INFECÇÃO POR COVID 19? 

SIM

SIM

NÃO

Proceder como pacientes 
confirmados com COVID-19

· Se ATÉ 9º dia de início dos sintomas:   
         - Avaliar repetição do PCR para coronavírus

· Se APÓS 9º dia de início dos sintomas: 
        - Avaliar realização de teste sorológico (IgG  
e IGM) para COVID 19 

Transferir para enfermaria ou 
UTI, não COVID - 19

NÃO
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ALTA DE PACIENTES CONFIRMADOS DE CORONAVÍRUS – COVID 19 PARA OUTROS 
SETORES DO HOSPITAL (NÃO COVID) 

 
Em vista da alta transmissibilidade do COVID 19, por gotículas, por contato e também por aerossóis, e nos 
diversos aspectos ainda desconhecidos em relação a este patógeno, tendo como objetivo o bem estar dos 
pacientes e também a segurança dos profissionais de saúde de nossa instituição, o SCIH orienta que a alta 
para enfermaria ou UTI não COVID, dos pacientes cuja infecção por COVID 19, foi confirmada, seja realizada 
mediante o preenchimento de todos os seguintes critérios: 
 

Pacientes com quadros 
moderados: 

· Manutenção de SAT O2 > ou 
igual 94% em ar ambiente 

 

· Estar há 10 dias do início 
dos sintomas; 

· Paciente estar há 1 dia 
sem febre, sem o uso de 
dipirona, paracetamol ou 
anti-inflamatórios não 
hormonais; 

· Paciente com melhora 
dos sintomas 
respiratórios e sem a 
presença de tosse 
residual. 

Quadros Graves 

· Presença de: 
o Frequência 

respiratória > 30 IRM  
e/ou 

o SAT O2 < 94% em ar 
ambiente (em 
pacientes com hipóxia 
crônica uma redução > 
3% do nível de base),  
e/ou 

o Opacidades em > 50% 
do pulmão. 

 

· Estar há 20 dias do início 
dos sintomas; 

· Paciente estar há 1 dia 
sem febre, sem o uso de 
dipirona, paracetamol ou 
anti-inflamatórios não 
hormonais; 

· Paciente com melhora 
dos sintomas 
respiratórios e sem a 
presença de tosse 
residual. 

 

Quadros Críticos 

· Presença de: 
o Falência respiratória  

e/ou 
o Choque séptico  

e/ou 
o Disfunção de múltiplos 

órgãos 

Imunossupressão severa 

· Pacientes em quimioterapia 

· Portadores de HIV com 
CD4<200 

· Portadores de 
Imunodeficiências primárias 

· Uso de prednisona > 20 mg/dia 
(ou outro corticoide 
equivalente) por mais de > 14 
dias 

 


