
* Vide Algoritmo específico sobre o tema para mais detalhes

Oxigenioterapia de forma Racional no 
paciente com COVID-19

Meta: SpO2 entre 90-94%        
e f resp < 24 rpm

CN de Baixo Fluxo de 2-6 l/min

SpO2 < 90%
e/ou

f resp > 24 rpm
e

Aumento do esforço respiratório          
(ex: uso mm acessória)

Há disponibilidade de 
MR, VNI, CNAF? Há EPI para equipe de 

atendimento? Há estabilidade 
hemodinâmica?

SIM

NÃO PROCEDER À 
INTUBAÇÃO *

INICIAR MR 8-15 l/min

Iniciar e 
manter 

Ventilação 
Invasiva 

Protetora *

Manter o suporte escolhido por 30-60 min e observar uso de musculatura 
acessória, dispneia, f resp e SpO2. 

Avaliar gasometria arterial.   

Paciente com SpO2 entre 
90-94% e f resp < 24 rpm, 

pH > 7,25?

Reavaliar a cada 2 horas 
e considerar alternar 
entre recursos que 
estejam disponíveis 

conforme a evolução do 
paciente, inclusive 

retornar a CN de baixo 
fluxo em caso de 

melhora

IMPORTANTE: 

Evitar a hiperóxia (SpO2 ou SaO2 = 95% ou superior)

- Exceções:
- Sobre máscara de Venturi e máscara tipo ?tenda?: na ausência dos recursos com MR, VNI  ou CNAF, podem ser usadas com 
o fluxo minimo de O2 necessário para assegurar a meta de oxigenação acima.

Em todas as situações: 
Usar todos os cuidados para equipe cuidadora com EPI para procedimento aerossolizante e filtro HEPA.

Abreviaturas usadas:

CN = Cateter Nasal
VNI = Ventilação Não-Invasiva com Pressão Positiva
CNAF = Cateter Nasal de Alto Fluxo
MR = Máscara com Reservatório de O2 não reinalante 
SpO2 = Saturação de O2 medida no Oximetro de Pulso
SaO2 = Saturação de O2 obtida na Gasometria Arterial
EPI = Equipamento de Proteção Individual
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Paciente com SpO2 entre 90-94% e f resp < 24 rpm

Sim

Não

CNAF ou VNI, se 
disponíveis. (Siga 

algoritmo específico) *   

NãoSim
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