
COVID 19 Classificação de Casos

REPÚBLICA DE ANGOLA
MINISTÉRIO DA SAÚDE

DIRECÇÃO  NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA

Critérios CoNDUtA
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Doente que há menos de 7 dias evolui com uma ou mais manifestações como: febre, tosse, 
espirros, dor na garganta, congestão nasal, mal estar geral,  dor de cabeça, e dor muscular. 
Sem sinais de  dificuldade respiratória, sem sinais de desidratação, nem sinais de  sépsis.

Adulto: 
Estado de consciência: consciente e orientado 
Frequência Respiratória < 25 cpm; 
Frequência Cardíaca:<120 bpm
Temperatura:36-39ºC
Saturação (SPO2)> 95%

Criança
Estado de consciência: ver escala adaptada de acordo com a idade 

Frequência cardíaca:  
< 2 meses: > 100 e  < 160 bpm;
 2-11 meses: > 80 < 150 bpm 
1–5 anos: > 80  < 115 bpm

Frequência respiratória  
< 2 meses: FR <60cpm;
 2-11 meses: FR <50 cpm; 
1–5 anos: FR <40cpm
Temperatura:36-39ºC

Saturação  (SPO2)> 95% 
  Atenção: Idosos e imunodeprimidos podem apresentar sintomas atípicos

•	 Apoio emocional ao doente 

•	 IEC: Ressaltar a importância do isolamento 

•	 Dieta cuidada

•	 Paracetamol 15mg/kg/dose V.O em caso de febre ou dor

•	  Consumo de  frutas ricas em vitamina C; limão, laranja, 
etc

•	 Seguimento diário do doente  á  distância  via telefónica

•	  Cumprimento das normas de quarentena no domicílio

•	 Não usar Ibuprofeno 
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Adolescentes ou adultos: 
 Doente que há menos de 7 dias evolui com uma ou mais manifestações como: febre, 
tosse, espirros, dor na garganta, congestão nasal, mal estar geral,  dor de cabeça, e dor 
muscular. 
Estado de consciência: consciente e orientado 
Frequência Respiratória >25 cpm; 
Frequência Cardíaca:>120 bpm
Temperatura:36-39ºC
Saturação de oxigénio < 95%

Internamento no Centro de Tratamento de COVID-19 

•	 Dieta Cuidada

•	 Consumo de  frutas ricas em vitamina C; limão, laranja, 
etc

•	 Hidratação adequada

•	 Paracetamol 15mg/kg/dose V.O em casos de febre ou 
dores 

•	 Oxigenoterapia 

•	 Adulto: Cloroquina 500 mg v.o 12/12 horas.

•	 Criança:5mg/kg/dia/dose de 12 em 12 hs, 5 a 10 dias.
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Doente que há menos de 7 dias evolui com uma ou mais manifestações como: febre, 
tosse,  dor na garganta, congestão nasal, mal estar geral,  dor de cabeça, e dor muscular. 
Estado de consciência: obnubilado
Frequência Respiratória >25 cpm; 
Frequência Cardíaca: <120 bpm
Temperatura:36-39ºC ou Hipotermia 
Saturação do oxigénio < 95%

•	 choque (hipotensão que  não melhora com a administração adequada de soros E.V)

•	 Falência respiratória 

PaO2 / FiO2 ≤250 mmHg 

Internamento na UTI
COVID-19
seguir protocolo

•	 observar normas sobre EPI

•	 dieta

•	 oxigenoterapia 

•	 administrar cristalóides 30 ml/kg

•	 antibioticoterapia

•	 vigiar diurese

•	 VNI/VMI

•	 uso de aminas (SOS)

•	 corticóides (SOS)

•	 cloroquina 500mg v.o

de 12/12 hs
•	 Criança:5mg/kg/dia/dose de 12 em 12 hs, 10 dias

Nota: O Clínico é o responsável pela classificação dos Casos.


