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1 INTRODUÇÃO

A covid-19 é uma doença respiratória aguda causada pela infecção por 
SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade e de distribuição 
global. Além do acometimento do sistema respiratório, pode ocasionar 
comprometimento multissistêmico e prolongado da doença em alguns indivíduos. 
Evidências apontam que uma parcela considerável dos pacientes acometidos pela 
doença apresenta sintomas persistentes (1,2). Apesar de estudos observacionais 
iniciais demonstrarem que apenas 10% dos pacientes com quadros leves a 
moderados de covid-19 seguem sintomáticos após a doença aguda, análises 
mais recentes apontaram ampla variação dessa estimativa, não sendo possível 
afirmar com segurança a prevalência desta condição (3,4). Entre os pacientes que 
necessitam de internação, especialmente em UTI, os sintomas residuais podem 
ser muito mais frequentes: mais de 80% reportaram ao menos 1 sintoma após 60 
dias do início do quadro (5). 

O conhecimento sobre a covid-19 está evoluindo continuamente e de 
forma rápida. Faltam dados sobre quais seriam as causas subjacentes para o 
desenvolvimento de condições pós-covid. A viremia persistente por resposta 
imune fraca ou ausência de anticorpos, reações inflamatórias, outras reações 
imunológicas, descondicionamento físico e fatores de saúde mental são possíveis 
fatores contribuintes para o desenvolvimento de sintomas persistentes. Além 
disso, há descrição de outros coronavírus (SARS e MERS) que também causaram 
sequelas respiratórias, musculoesqueléticas e neuropsiquiátricas a longo prazo, 
podendo haver fisiopatologia semelhante com as condições pós-covid (6). Até 
este momento, as informações também são limitadas sobre a real prevalência e o 
tratamento para os sintomas persistentes (7). 

Este Manual é baseado nas evidências científicas disponíveis até então, e 
destina-se aos profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS), com o objetivo 
de descrever as principais condições pós-covid e o seu manejo inicial; além de 
auxiliar na identificação dos pacientes que necessitam de encaminhamento para 
serviço especializado. 
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2 DEFINIÇÃO

As manifestações clínicas novas, recorrentes ou persistentes presentes 
após a infecção aguda por SARS-CoV-2, e não atribuídas a outras causas, são 
denominadas “condições pós-covid”. Na literatura, essas manifestações clínicas 
também podem ser descritas como covid longa, covid-19 pós-aguda, síndrome 
pós-covid, efeitos de longo prazo da covid, síndrome covid pós-aguda, covid 
crônica (8). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o uso dos códigos 
da 10ª Revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde (CID-10) para documentar a ocorrência de condições 
pós-covid, sendo que o código utilizado para esta situação é o U09.9 (condição 
de saúde posterior à covid-19, não especificada), que inclui: sequelas e efeitos 
tardios; covid-19 infecção antiga; efeito residual de covid-19; efeito tardio de 
covid-19; sequela de covid-19; síndrome pós-covid; e pós-covid (8,9).
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3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 Cerca de um terço dos pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2 apresenta 
mais de um sintoma persistente. Os sintomas mais comuns das condições pós-
-covid são descritos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Manifestações clínicas mais comuns das condições pós-covid*(10)

Sintomas persistentes Prevalência Tempo para resolução 
dos sintomas

Sintomas físicos comuns

Fadiga 15%-87% 3 meses ou mais

Dispneia 10%-71% 2 a 3 meses ou mais

Desconforto torácico 12%-44% 2 a 3 meses

Tosse 17%-34% 2 a 3 meses ou mais

Anosmia (disfunção olfativa) 10%-13% 1 mês ou mais

Sintomas físicos menos comuns

Artralgia, mialgia, cefaleia, rinorreia, disgeusia 
(distúrbio gustativo), insônia, tonturas, vertigem, 
diarreia, alopecia, inapetência, sudorese.

<10% desconhecido 
(provavelmente 
semanas a meses)

Sintomas neuropsiquiátricos

Transtorno do estresse pós-traumático 7%-24% 6 semanas a 3 meses ou 
mais

Perda de memória 18%-21% semanas a meses

Redução da concentração 16% semanas a meses

Ansiedade/depressão 22%-23% semanas a meses

*Dados referentes a um período inicial da pandemia. Informações sobre o tempo de recuperação 
dos pacientes e dos sintomas persistentes estão evoluindo e estes dados podem se modificar. 

Como manifestações mais graves, destaca-se: fibrose pulmonar, sequela 
de dano miocárdico viral com redução de função sistólica e arritmias, distúrbios 
tromboembólicos, deficit neurocognitivo e síndrome de Guillain-Barré. Do ponto 
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de vista dermatológico, pode surgir rash com diferentes apresentações possíveis: 
vesicular, maculopapular, urticariforme ou similar a eritema pérnio (6,11,12,13).

O curso de tempo para a recuperação é variável, depende de fatores 
de risco pré-mórbidos e da gravidade da doença. Pacientes hospitalizados, em 
particular os gravemente enfermos, são mais propensos a terem um curso mais 
prolongado do que aqueles com doença leve. Essas manifestações se sobrepõem 
com as da síndrome pós-UTI (em inglês post-intensive care syndrome – PICS). Os 
sintomas podem apresentar padrão flutuante, com dias de remissão e aparente 
melhora, seguido de períodos de nova piora sintomática (6,11,12,13).  
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4 ISOLAMENTO E RETORNO ÀS ATIVIDADES

Até o momento, não há evidências que indiquem infecção viral ativa nos 
pacientes com sintomas persistentes, pois a carga viral em amostras respiratórias 
superiores diminui consideravelmente na primeira semana após o início dos 
sintomas. Embora as pessoas infectadas possam produzir amostras positivas de 
PCR por até 12 semanas, não foi demonstrada viabilidade viral nessas amostras, 
indicando apenas a persistência de fragmentos virais. Na maioria dos casos, 
após dez dias do início da doença, a presença de vírus passível para cultura 
viral se aproxima de zero. Em casos graves (Srag/hospitalizados) ou gravemente 
imunossuprimidos, esse tempo pode ser de até 20 dias (14,15). 

Os casos devem seguir a seguinte recomendação para descontinuação do 
isolamento, conforme Quadro 2.

Quadro 2 – Critérios para suspensão do isolamento em casos suspeitos ou 
confirmados de covid-19 (2)

Quadro clínico Isolamento indicado

Doença leve/moderada
(Síndrome Gripal)

– ao menos 10 dias a partir do início dos 
sintomas; E

– 24 horas afebril, sem uso de antitérmicos; E

– melhora dos sintomas respiratórios.

Doença grave (síndrome 
respiratória aguda grave/
hospitalizados) ou gravemente 
imunocomprometidos*

– ao menos 20 dias a partir do início dos 
sintomas; E

– 24 horas afebril, sem uso de antitérmicos; E

– melhora dos sintomas respiratórios.

*Há relatos de detecção de SARS-CoV-2 capaz de se replicar por mais de 20 dias, podendo 
chegar a 143 dias em alguns casos de pacientes gravemente imunossuprimidos, por exemplo, 
indivíduos com leucemia linfocítica crônica e hipogamaglobulenemia adquirida, linfoma e 
imunoquimioterapia, transplante de células tronco ou aids. Nesses casos em específico, a 
decisão de quando liberar do isolamento deve ser individualizada (15).

Para retorno ao trabalho, além de considerar os critérios descritos no 
Quadro 2, o profissional deve avaliar a intensidade dos sintomas persistentes 
e o tipo de trabalho exercido, pois um tempo de convalescência maior pode 
ser necessário. 
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5 EXAMES COMPLEMENTARES 

Não há indicação de realização de exames complementares de 
forma rotineira em todos os pacientes com condições pós-covid. Os exames 
complementares devem ser solicitados de acordo com a suspeita clínica 
específica após avaliação de anamnese e exame físico, já que em muitas situações 
podem não ser necessários (6). Essa avaliação clínica deve ser direcionada para 
investigar causas secundárias da persistência ou piora dos sintomas ou para 
excluir complicações, como embolia pulmonar ou miocardite. Alguns exames 
complementares úteis para esse fim são listados a seguir, e devem ser solicitados 
conforme suspeita clínica e disponibilidade local, porém outros exames não 
mencionados podem ser necessários conforme a queixa (4,6,10):

Quadro 3 – Exames complementares para avaliação de condições pós-covid, 
conforme situação clínica e avaliação individual (4,6,10)

Situação clínica Exames 
complementares úteis

Pacientes em recuperação de doença 
grave, com alta após hospitalização, 
anormalidades laboratoriais 
identificadas previamente ou aqueles 
com sintomas 
persistentes inexplicáveis.

• hemograma com plaquetas;
• eletrólitos (Na/K/Ca/Mg);
• função renal;
• enzimas hepáticas.

Doença complicada por insuficiência 
cardíaca ou miocardite, ou com seus 
sinais e sintomas, como dispneia, 
desconforto torácico, edema.

• troponinas;
• hemograma;
• eletrocardiograma (ECG).

Fadiga ou fraqueza inexplicada.

• TSH;
• hemograma.
• glicose;
• eletrólitos (Na, K, Ca, Mg);
• creatinina; 
• enzimas hepáticas.

Artralgia, mialgia e outros sinais/
sintomas compatíveis com doença 
reumatológica.

• proteína C reativa;
• creatinoquinase.

Recrudescência da febre.
• hemograma;
• raio-X de tórax.
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Não é recomendada a monitorização de rotina de parâmetros da 
coagulação (fibrinogênio, tempo de protrombina, TPPA, D-dímeros) ou de 
marcadores inflamatórios (proteína C reativa, VHS, ferritina, interleucina-6) em 
pacientes ambulatoriais ou após a alta hospitalar (10).

Outros exames complementares podem ser úteis conforme a situação 
clínica apresentada, como radiografia de tórax, ECG de repouso, ecocardiograma 
e espirometria. Veja mais no manejo específico de cada sintoma, a seguir. 

5.1 Testagem para covid-19

Além disso, de forma geral, não há indicação de retestar os pacientes com 
sintomas persistentes com exames para avaliação de infecção ativa pelo SARS- 
-CoV-2, como RT-PCR/RT-LAMP ou teste de antígeno, nos primeiros 90 dias após a 
primoinfecção, pois exames virais podem permanecer positivos por até 12 semanas 
após a infecção aguda e não há evidência de que este achado indique infecção 
ativa e transmissibilidade (15,16,17). Casos isolados que surgem com sintomas 
novos nos primeiros 90 dias da primoinfecção, sem outra etiologia definida, e 
principalmente se houve contato com caso confirmado nos últimos 14 dias, 
podem ser retestados conforme avaliação médica e da vigilância epidemiológica 
local (15). Se novos sintomas, compatíveis com síndrome gripal, surgem após os 
90 dias, recomenda-se sempre nova testagem com exames de detecção viral (2). 
Também não há utilidade clínica de obter exames sorológicos naqueles pacientes 
com diagnóstico de covid-19 já confirmado por RT-PCR/RT-LAMP ou antígeno (10). 
A Figura 1 traz o fluxograma que resume a testagem com RT-PCR/RT-LAMP ou 
antígeno nestas diferentes situações.
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Figura 1 – Fluxograma de testagem com exames de detecção viral de SARS-      
                   -CoV-2 após os sintomas agudos da doença (2,15) 
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6 AVALIAÇÃO E MANEJO DAS CONDIÇÕES PÓS-COVID

 Após excluir complicações e até a disponibilização de estudos de longo 
prazo, recomenda-se manejo pragmático com ênfase em suporte abrangente, 
evitando investigações excessivas (18). O cuidado integral de um paciente com 
condições pós-covid deve abordar:

• avaliação e manejo de comorbidades descompensadas, como diabetes, 
hipertensão, doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc), asma, cardiopatia 
isquêmica, entre outras;

• atenção a cuidados de saúde geral: alimentação adequada, evitar tabagismo e 
uso de álcool, qualidade do sono;

• aumento gradual de exercício físico, conforme tolerado;

• atenção à saúde mental: escutar com empatia, avaliar e tratar problemas de 
saúde mental.

 Além da abordagem integral e de suporte, o manejo direcionado ao 
controle dos sintomas e complicações é descrito a seguir.

6.1 Tosse e dispneia

Muitos pacientes podem apresentar tosse residual ou dispneia persistente 
após o quadro agudo. Deve-se descartar causas subjacentes e realizar o manejo 
inicial. Além disso, o acompanhamento longitudinal deve ser mantido no 
intuito de identificar complicações que demandem encaminhamento ao serviço 
especializado. Faltam dados sobre as principais complicações pulmonares em 
longo prazo da covid-19, porém as informações de outros surtos de coronavírus e 
as alterações de imagem identificadas na covid-19 sugerem que doença pulmonar 
intersticial e doença pulmonar vascular sejam as complicações respiratórias mais 
relevantes que podem ocorrer. Dessa forma, é importante o acompanhamento 
desses pacientes (19). 

Para a avaliação inicial de pacientes com sintomas respiratórios deve-se 
questionar se a dispneia é ao repouso ou ao esforço, presença de ortopneia e 
outros sinais e sintomas associados como desconforto torácico, dor pleurítica, 
edema periférico, palpitações, tontura, pré-síncope e síncope. No exame físico, 
é importante a medida de saturação de oxigênio, pressão arterial e frequência 
cardíaca, além da ausculta cardíaca e pulmonar (10). 
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Em pacientes com persistência ou piora de sintomas respiratórios, 
ou alterações na ausculta respiratória, está indicado radiografia de tórax, a 
fim de descartar complicações como infecção secundária ou derrame pleural 
parapneumônico (10).

Caso haja início ou piora da dispneia, associada ou não à redução 
da saturação de oxigênio ou à taquicardia inexplicada, deve-se considerar a 
possibilidade de tromboembolismo pulmonar, neste caso, faz-se necessário a 
realização de angiotomografia de tórax em emergência hospitalar (10,31). 

Em indivíduos que tiveram alterações de exames de imagem durante o 
curso agudo da doença, pode ser realizado controle da imagem se sintomas ainda 
estiverem presentes, porém faltam dados sobre o tempo ideal de seguimento (20). 
É esperado que as alterações da covid-19 em exames de imagem se resolvam em 
2 a 4 semanas, mas a melhora completa pode levar mais de 12 semanas. Dados 
mais recentes demonstram que cerca de 50% dos pacientes internados, mesmo 
sem doença grave, podem persistir com alterações radiológicas por seis meses 
ou mais. Dessa forma, é razoável aguardar no mínimo 12 semanas da infecção 
aguda para repetir exames radiológicos em pacientes com sintomas respiratórios 
persistentes, se não ocorrer nenhuma piora antes (7,10).  Se linfonodo ou nódulo 
pulmonar for identificado no primeiro exame, o ideal é repetir em seis semanas 
(20). O exame a ser escolhido para controle depende dos achados prévios e 
preocupação em relação à concomitância de outra patologia pulmonar. De uma 
forma geral, a radiografia é suficiente, porém a tomografia computadorizada (TC) 
deve ser solicitada conforme disponibilidade e se suspeita de malignidade nos 
exames durante a fase aguda.  Se suspeita de doença intersticial, o ideal é a escolha 
de tomografia computadorizada de alta resolução (Tcar) como exame de controle, 
se disponível. Pacientes assintomáticos e que não tem exame radiológico realizado 
durante o quadro agudo não necessitam exame de imagem no seguimento (10).

Ademais, provas de função pulmonar, como a espirometria, podem ser 
úteis em pacientes com sintomas respiratórios persistentes e progressivos, 
quando forem excluídas as causas previamente descritas. O tempo ideal de 
realização da espirometria nesses casos é desconhecido, no entanto, baseado em 
dados prévios de pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo não 
covid-19, a orientação é realizar após 12 semanas da alta hospitalar ou do término 
do isolamento domiciliar (10,20,21).

Pacientes com dispneia ou tontura ao esforço físico, com saturação de 
O2 ao repouso normal, devem realizar o teste de dessaturação ao esforço físico. 
A técnica desse exame consiste em medir a oximetria antes e após o paciente 
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realizar caminhada (cerca de 40 passos) em superfície plana, ou após fazer o teste 
de sentar e levantar durante 1 minuto, com supervisão.  Uma queda maior que 3% 
na saturação é anormal e requer investigação (6). 

Na reavaliação com 12 semanas, se houver sintomas respiratórios 
persistentes e alteração no raio-X de tórax, na espirometria ou no teste de 
dessaturação, deve-se considerar a realização de tomografia computadorizada 
de tórax, angiotomografia de tórax e ecocardiograma, conforme suspeita clínica 
e disponibilidade local. Além disso, pacientes que tiveram embolia pulmonar pós-
covid e permanecem sintomáticos podem se beneficiar de exames adicionais, 
tais como ecocardiograma, angiotomografia e cintilografia, a depender da 
avaliação médica, para avaliar complicações do evento tromboembólico. 
Uma das complicações possíveis de evento tromboembólico é a hipertensão 
pulmonar.  Como esses exames geralmente não estão disponíveis na APS, o 
encaminhamento para a pneumologia faz-se necessário (19,20). 

O  Quadro  4  resume a avaliação e a necessidade de exames 
complementares em pacientes com sintomas respiratórios persistentes.
Os exames complementares devem ser direcionados conforme anamnese, 
comorbidades prévias, exame físico e sinais vitais.

Quadro 4 – Avaliação complementar de pacientes com sintomas respiratórios 
persistentes após a covid-19 (6,10,20,23,24)

Quadro clínico Exames

Dispneia persistente Hemograma, TSH, glicemia, creatinina, Na, 
K, Mg, Ca. 

Persistência ou piora da dispneia. RX de tórax. Se exame com alterações, 
considerar TC de tórax para melhor 
definição.

Início recente ou piora da 
dispneia e/ou redução da 
saturação e/ou taquicardia não 
explicada.

Angiotomografia de tórax (em emergência 
hospitalar).

Pacientes sintomáticos com 
exame de imagem alterado 
realizados na fase aguda.

– Presença de linfonodos ou nódulos 
pulmonares no primeiro exame: RX ou 
TC de tórax 6 semanas após quadro 
inicial [19].
– Presença de infiltrado sugestivo de 
doença intersticial no primeiro exame: 
preferencialmente Tcar 12 semanas 
após quadro inicial.

continua
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Quadro clínico Exames

Dispneia persistente ou 
progressiva, se excluídas 
outras causas já citadas ou se 
comprometimento pulmonar no 
exame radiológico de controle.

Espirometria 12 semanas após a alta 
hospitalar ou do término do isolamento 
domiciliar (19,20).

Dispneia ou tontura ao esforço 
físico com saturação ao repouso 
normal.

Teste de dessaturação ao esforço: 
deve-se medir a oximetria antes e após 
o paciente realizar caminhada (cerca de 
40 passos) em superfície plana, ou após 
fazer o teste de sentar e levantar durante 
1 minuto, com supervisão. Uma queda 
maior que 3% na saturação é anormal e 
requer investigação (10). 

Ortopneia, dispneia paroxística 
noturna, edema em membros 
inferiores ou estertoração 
em exame físico sugestivo de 
congestão pulmonar.

Eletrocardiograma e raio-X de tórax. 
Considerar ecocardiograma conforme 
disponibilidade.

Sintomas persistentes após 
12 semanas com alteração na 
radiografia*, na espirometria ou 
no teste de dessaturação.

TC de tórax, angiotomografia de tórax 
e ecocardiograma, conforme suspeita. 
Na indisponibilidade, encaminhar à 
pneumologia. 

Tosse ≥3 semanas. Baciloscopia 2 amostras (23).

*Atelectasia pode ser considerada alteração residual (19).
RX: raio-X; TC: tomografia computadorizada; Tcar: tomografia computadorizada e alta resolução.

Após descartadas complicações da covid-19, a abordagem terapêutica 
da dispneia persistente deve ser baseada na causa subjacente, se houver. 
Pneumonia em resolução, fraqueza neuromuscular, exacerbação de Dpoc ou 
asma, estenose traqueal pós-intubação e insuficiência cardíaca são algumas 
causas possíveis. Dessa forma, deve-se otimizar o tratamento da patologia 
associada (7). Há relatos de pacientes que tiveram quadro leve ou moderado 
de covid-19 que permanecem com dispneia, mesmo com função pulmonar e 
demais exames normais, levantando a hipótese de que o sedentarismo, pelo 
distanciamento social, pode ser também um fator contribuinte devido ao 
descondicionamento físico gerado nesses casos (25). 

conclusão
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Na ausência de suspeita de causas secundárias ou outras 
complicações, a tosse e a dispneia devem ser manejadas com exercícios 
de controle da respiração. Sugere-se instruir o paciente a realizar esses 
exercícios várias vezes ao longo do dia (Quadro 5). A Figura 2, na sequência, 
resume a avaliação e o manejo inicial de dispneia persistente pós-covid. 

Quadro 5 – Exercícios respiratórios para manejo de tosse e dispneia persistentes (6,10)
O padrão respiratório pode ser alterado depois da doença aguda, com maior uso de 
musculatura do pescoço e ombros e menor uso do diafragma, o que promove uma 
respiração mais superficial, aumentando fadiga, dispneia e gasto de energia. A técnica 
de exercícios respiratórios visa normalizar os padrões de respiração e aumentar a 
eficiência dos músculos respiratórios (incluindo o diafragma), resultando em menor 
gasto de energia, menos irritação das vias aéreas e redução da fadiga e da dispneia. 

Como fazer: esses exercícios podem ser usados com frequência ao longo do dia, em 
séries de 2 a 5 minutos (ou mais, se for útil). 
Exercícios de respiração com lábios franzidos (apertados): 

1. Sentado ereto ou ligeiramente reclinado, relaxe os músculos do pescoço e ombros.
2. Com a boca fechada inspire pelo nariz por 2 segundos, como se estivesse cheirando 
    uma flor.
3. Após, expire lentamente por 4 segundos com os lábios franzidos, como se estivesse  
    soprando velas de aniversário.
4. Repita o ciclo por 2 minutos, várias vezes ao dia. 

Exercícios de respiração profunda/diafragmática: 

1. Recline-se na cama ou no sofá com um travesseiro sob a cabeça e sob os joelhos. Se   
    não for possível reclinar-se, faça-o sentado na vertical.
2. Coloque uma das mãos na barriga e a outra no peito.
3. Inspire lentamente pelo nariz, deixe seus pulmões se encherem de ar, permitindo que 
    sua barriga se eleve (a mão na barriga deve se mover mais que a mão do peito).
4. Expire pelo nariz e, ao expirar, sinta a barriga abaixar.
5. Repita os ciclos por 2 a 5 minutos várias vezes ao dia.
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Figura 2 – Fluxograma de avaliação e manejo inicial de dispneia persistente     
                  pós-covid (6,10,20,23,24)
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O manejo da tosse após infecções virais é, na maioria das vezes, expectante, 
pois grande parte dos casos tem resolução espontânea em até três meses. Sugere-
-se avaliar e manejar as demais condições que podem exacerbar ou contribuir para 
o sintoma, como doença do refluxo gastroesofágico, asma, sinusite bacteriana, 
tuberculose e rinite alérgica. Há descrição na literatura de possível benefício do 
uso de corticoide inalatório no tratamento da tosse pós-viral persistente, com 
evidências limitadas. Não há evidências claras sobre o benefício do uso de ipratrópio, 
corticoesteroides orais e codeína, apesar de serem medicações frequentemente 
usadas como opção terapêutica para tosse intratável [10,26,27]. A Figura 3 resume 
a avaliação e o manejo inicial de tosse persistente após o quadro agudo da covid-19. 

Figura 3 – Fluxograma de avaliação e manejo inicial de tosse persistente pós-
                   -covid (6,10,20,23,24)
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 A maioria dos pacientes com covid-19 leve a moderada, que não necessitou 
de internação hospitalar, não requer encaminhamento para reabilitação ou para 
atenção especializada. Estes costumam apresentar melhora lenta e gradual ao 
longo de quatro a seis semanas de exercícios aeróbicos leves, como caminhadas, 
com aumento gradual em intensidade conforme tolerância, além dos exercícios 
respiratórios citados no Quadro 5 (6). Os demais pacientes que apresentaram 
comprometimento pulmonar grave, fibrose pulmonar ou ventilação mecânica 
prolongada têm indicação de reabilitação respiratória específica (28). 

6.2 Fadiga

A fadiga prolongada após casos de covid-19 guarda alguma semelhança 
com a síndrome da fadiga crônica, descrita após outras infecções agudas como 
SARS e MERS (6). Nesses casos de fadiga persistente, é importante avaliar se 
sintomas são decorrentes de fraqueza ou atrofia muscular, descondicionamento 
físico, distúrbios do sono e do humor, dor, sintomas cardiopulmonares ou uso 
de medicamentos (anti-histamínicos, anticolinérgicos, ansiolíticos). A solicitação 
de hemograma e TSH pode ser útil para descartar causas subjacentes que 
necessitem de tratamento específico. Função hepática, função renal, eletrólitos e 
glicemia também podem ser solicitados. Após a exclusão dessas causas, o manejo 
é conservador e, até o momento, não há dados sobre a eficácia de medidas 
farmacológicas ou não farmacológicas para tratamento de fadiga prolongada 
após infecção por covid-19. Como recomendação geral de tratamento, é indicado 
retomar atividades físicas de forma lenta, gradual, e conforme tolerância, não 
sendo descrito um tempo ideal para este retorno. Ademais, orienta-se descanso 
adequado e higiene do sono. Outro método útil é realizar planejamento e 
priorização das atividades, além de manter uma rotina preestabelecida (10). 
Deve-se suspender as atividades físicas caso o paciente volte a apresentar febre, 
dispneia, fadiga importante ou mialgias (28,29). O Quadro 6 resume a avaliação e 
o manejo de pacientes com fadiga pós-covid. 
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Quadro 6 – Avaliação e manejo de pacientes com fadiga pós-covid (10)
Fadiga pós-covid

Avaliação clínica Verificar presença de fatores contribuintes:
– atrofia ou fraqueza muscular;
– presença de dor;
– descondicionamento físico;
– sintomas cardiopulmonares;
– distúrbios do sono ou do humor;
– uso de medicamentos;
– outros sinais e sintomas de hipotireoidismo  
   ou anemia.

Exames laboratoriais – Hemograma, TSH, glicose, Na, K, Ca, Mg, 
creatinina, função hepática.

Manejo – Manejar possíveis condições associadas.
– Hidratação, alimentação saudável, descanso 
   adequado e higiene do sono.
– Retorno progressivo às atividades habituais, 
   conforme a tolerância.
– Planejar e priorizar as atividades.

6.3 Dor torácica

A prioridade na abordagem de dor torácica pós-covid deve ser inicialmente 
diferenciar condições cardíacas potencialmente graves de dor musculoesquelética 
ou inespecífica (sintomas comuns em casos pós-infecção). O manejo da dor 
torácica é similar à de pacientes que não tiveram covid-19, e baseia-se na história 
sobre tempo de início, características da dor (incluindo irradiação, fatores de 
melhora e de piora) e exame físico, com destaque para ausculta cardíaca e 
respiratória e aferição de sinais vitais além da palpação da musculatura torácica. 
Conforme suspeita clínica, exames complementares podem ser solicitados. 
Caso haja suspeita de evento cardiopulmonar agudo grave (embolia pulmonar, 
infarto, dissecção de aorta, miocardite, entre outros) ou o paciente apresente 
piora significativa do estado clínico geral, está indicada avaliação em serviço de 
emergência (6,10). Os principais diagnósticos diferenciais serão descritos no 
Quadro 7.
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Quadro 7 – Principais diagnósticos diferenciais de dor torácica (30)
Causas de dor torácica Quadro clínico

Síndrome coronariana 
aguda

Dor retroesternal com ou sem irradiação 
(mandíbula, membro superior), ao repouso, ou 
de início recente ou com progressiva (ocorrendo 
com menos esforço que o usual).

Dissecção de aorta Dor intensa e aguda em região retroesternal 
podendo irradiar ou ser correspondente no dorso 
torácico e até no abdome. Diferença de pressão 
arterial entre os membros superiores também 
pode estar presente.

Pericardite Dor retroesternal aguda, pleurítica, que pode 
irradiar para o trapézio e que alivia ao se inclinar 
para a frente. 

Miocardite Apresentação clínica variável, pode ser 
semelhante à síndrome coronariana 
aguda ou à pericardite. Desconforto leve, 
palpitações, insuficiência cardíaca agudamente 
descompensada e arritmias também são quadros 
clínicos possíveis.

Embolia/infarto pulmonar Dor torácica aguda que pode piorar à inspiração 
associada à dispneia e/ou à taquicardia e/ou à 
redução da saturação de O2. Pode ou não ter 
sinais de trombose venosa profunda em membro 
inferior (edema/dor). Imobilização recente, 
neoplasia e história prévia de tromboembolismo 
são fatores de risco, além da covid-19. 

Derrame pleural Dor que piora à inspiração profunda. Ausculta 
pulmonar com abolição ou redução de 
murmúrios vesiculares de forma localizada.

Dor musculoesquelética ou 
miofascial

Dor que piora com a movimentação e é 
reprodutível à palpação. Pode piorar à inspiração 
profunda devido à distensão do músculo que o 
movimento provoca. 
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A dor torácica de origem musculoesquelética ou a dor torácica inespecífica, que 
ocorrem em pacientes pós-covid, quando descartada doença aguda, geralmente 
se resolve lentamente. 

O tratamento com anti-inflamatórios não esteroides (Aine) é recomendado 
para sintomas persistentes e muito desconfortáveis, que atrapalham a qualidade de 
vida. Desde que não haja insuficiência renal associada ou outras contraindicações, 
o uso de Aine, como ibuprofeno 600 mg, por via oral, de 8h/8h por 1 ou 2 semanas 
pode ser usado (10).  A Figura 4 apresenta o fluxograma que resume a avaliação e 
o manejo de dor torácica em pacientes pós-covid. 

Figura 4 – Fluxograma de avaliação e manejo de dor torácica pós-covid (6,10,30)
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6.4 Tromboembolismo

Ainda não há dados a respeito do tempo que pacientes permanecem 
em estado de hipercoagulabilidade após um quadro agudo de covid-19. As 
complicações tromboembólicas podem ocorrer semanas após o acometimento 
agudo por covid-19 e são mais comuns em pessoas com outras comorbidades, 
mas também são possíveis em pessoas hígidas (7). 

Deve-se suspeitar de embolia pulmonar em pacientes com dispneia de 
início recente ou que teve piora e/ou taquicardia e/ou redução da saturação de O2 
(31]) Os sinais de trombose venosa profunda em membro inferior são, geralmente, 
edema unilateral, dor e empastamento da panturrilha, porém nem sempre todos 
esses sinais estão presentes. Imobilização recente, neoplasia e história prévia de 
tromboembolismo são fatores de risco, além da covid-19 (32). 

Caso haja suspeita clínica de trombose venosa profunda ou 
tromboembolismo pulmonar, o caso poderá ser encaminhado para avaliação 
em serviço de emergência. O tratamento é semelhante a pacientes com 
tromboembolismo sem covid-19, com anticoagulação terapêutica por no mínimo 
três meses (10,33). 

Em relação à anticoagulação profilática após a alta hospitalar, não há 
indicação de profilaxia de rotina (7,21). Em casos selecionados de pacientes com 
baixo risco de sangramento e alto risco de tromboembolismo venoso (TEV), como 
história de prévia de TEV, imobilidade, trombofilia, cirurgia importante ou trauma 
nos últimos três meses, a profilaxia antitrombótica pode ser estendida após a alta 
hospitalar por até 40 dias, levando-se em conta o delicado balanço entre risco 
de sangramento e evento trombótico (7,34). Essa conduta deve se basear em 
avaliação clínica individual, considerando risco de sangramento, presença ou não 
de mobilidade reduzida e disponibilidade da medicação (34). Estas recomendações 
poderão ser atualizadas conforme novos dados surgirem. 

Exames de coagulação como D-dímeros e fibrinogênio têm utilidade 
prognóstica em casos que necessitam de hospitalização por covid-19 aguda, e 
podem estar aumentados mesmo na ausência de complicações tromboembólicas. 
Embora níveis significativamente elevados estejam mais relacionados à ocorrência 
de evento tromboembólico que níveis modestamente elevados, ainda não há um 
limite definido que deva desencadear a investigação de tromboembolismo de 
maneira isolada. É recomendado levar em conta a presença de sinais e sintomas 
sugestivos de evento tromboembólico e manter um baixo limiar de suspeição 
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para esse evento (10,19,34). Também não há papel claro da utilidade da medida 
do D-dímero de rotina em pacientes após a alta nem no acompanhamento para 
definir início ou duração de anticoagulação em pacientes pós-covid. Dessa forma, 
até o resultado definitivo dos estudos em andamento, esse exame não deve ser 
solicitado nessas situações (19).

6.5 Outros sintomas cardiovasculares

As possíveis complicações cardiovasculares devido à covid-19 são: arritmias 
ou palpitações (18,4%), dano miocárdico (10,3%), angina (10,2%), infarto agudo 
do miocárdio (3,5%) e insuficiência cardíaca aguda (2%). Casos de miocardite 
fulminante, cor pulmonale, síndrome de takotsubo e pericardite também foram 
relatados (33).

O possível desenvolvimento de arritmias deve ser avaliado diante de 
achados clínicos sugestivos, como palpitações, fraqueza, tonturas, dispneia, pré-
-síncope ou síncope, ou, ainda, ritmo irregular na ausculta cardíaca (33,35). Esses 
sintomas podem ser desencadeados por exercício, estresse emocional ou uso de 
álcool (35). Diante da suspeita deve ser realizado um ECG. As arritmias descritas 
em literatura são: fibrilação atrial, flutter, taquicardia sinusal, bradicardia sinusal, 
prolongamento de QT (frequentemente induzido por medicamentos), que pode 
evoluir para torsades de pointes e morte cardíaca súbita (36).  

Pacientes com sintomas e sinais sugestivos de dano miocárdico agudo 
devem ser encaminhados à emergência para a realização de ECG e troponina (33). 
Além disso, devido à possibilidade de miocardite pós-viral ou inflamatória após 
quadro agudo de covid-19, está indicada também avaliação com ecocardiograma 
transtorácico para pacientes com histórico de miocardite, lesão miocárdica ou 
dispneia associada a demais sintomas sugestivos de doença cardíaca subjacente 
(10,37). Sintomas de disfunção ventricular ou insuficiência cardíaca pós-covid 
podem ser manejados de acordo com protocolos e diretrizes usuais (6,38). 

Exercícios cardiovasculares intensos devem ser evitados por três meses em 
todos os pacientes que apresentaram miocardite ou pericardite. Atletas devem 
ser orientados a suspender totalmente treinamento cardiovascular por seis 
meses seguidos de retorno gradual às suas atividades, com acompanhamento 
especializado adequado, conforme avaliação funcional, marcadores de lesão 
miocárdica, ausência de arritmias e evidência de função ventricular esquerda 
preservada (6,38). 
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6.6 Sintomas neurológicos

Queixas inespecíficas como cefaleia, tontura, sensações vagas de raciocínio 
lentificado ou leve obnubilação são sintomas comumente observados em pacientes 
após quadros agudos de covid-19 (39). Acidentes vasculares isquêmicos ou 
hemorrágicos, convulsões, encefalite, encefalomielite, hemorragia intracerebral, 
trombose de seio venoso cerebral, síndrome da encefalopatia posterior 
reversível, síndrome de Guillain-Barré, demência, síndromes parksonianas, lesões 
desmielinizantes periféricas, miopatia, miastenia gravis e outras neuropatias 
foram descritas, porém são raras (33,40,41). Pacientes com cefaleia intensa, 
delirium, agitação, sonolência, convulsões, fraqueza muscular ascendente, sinais 
neurológicos focais como alteração aguda na visão, perda de força ou parestesia 
devem ser submetidos a exame físico neurológico e conforme avaliação devem ser 
encaminhados à emergência para identificação de complicações potencialmente 
graves. Demais casos devem ser conduzidos conforme a clínica, e a investigação 
e o manejo não diferem de pacientes com essas condições por outras causas que 
não a covid-19 (10,41,42).

6.7 Problemas de saúde mental

 A covid-19 está associada a um aumento na incidência de problemas de 
saúde mental, inclusive em pacientes sem história psiquiátrica prévia, quando 
comparada a outras infecções respiratórias e intercorrências clínicas (43). Entre 
os sintomas possíveis foram identificados deficit de atenção, insônia, sintomas de 
ansiedade, sintomas de depressão, síndrome demencial, sintomas psicóticos e 
ideação suicida (43,44,45). Essas alterações ocorreram de forma independente 
das manifestações pulmonares e, em até 70% dos casos, persistiram por vários 
meses após os sintomas respiratórios agudos (45).

 Um estudo com mais de 230 mil pacientes indicou uma taxa de incidência 
de transtornos neuropsiquiátricos de 33,6% no período de seis meses após 
diagnóstico de covid-19. Os transtornos de ansiedade e do humor, a insônia e 
as psicoses foram as manifestações mais encontradas. A incidência foi de 46,4% 
entre os pacientes com covid-19 que necessitaram de internação em UTI e aqueles 
que apresentaram quadro confusional ou delirium na fase aguda da infecção 
(46). Entre os pacientes com formas graves de covid-19 que foram hospitalizados 
também houve incidência maior de transtorno de estresse pós-traumático (47).

Recomenda-se acompanhamento dos pacientes que tiveram covid-19 e seus 
familiares, dos trabalhadores da área da saúde e pessoas com condições 
mentais preexistentes para monitorar o surgimento de sintomas depressivos e 
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ideação suicida, sintomas de ansiedade, revivências de lembranças traumáticas 
relacionadas à covid-19, alterações do sono, entre outras possíveis alterações 
psiquiátricas. O manejo deve ser individualizado e conforme a gravidade do 
caso. Psicoeducação, orientação e escuta empática podem ser oferecidos para 
pacientes com quadros leves. Nos quadros moderados e graves, os tratamentos 
farmacológico e psicoterápico deverão ser indicados de acordo com o diagnóstico, 
conforme as recomendações de tratamento para a população em geral (47).

 Devido à amplitude do tema, materiais específicos podem ser consultados 
a fim de avaliação e manejo de pacientes com desordens de saúde mental que 
procuram a APS. Para acessar sugestões de materiais clique em cada condição a 
seguir: avaliação e manejo de risco de suicídio, ansiedade, depressão e insônia. 

6.8 Anosmia/alterações do olfato

Anosmia, hiposmia ou parosmia parecem ser mais frequentes na covid-19 
do que em relação a outras infecções virais e costumam ter instalação abrupta. 
Estudos de coorte demonstraram que a maioria dos pacientes se recupera após 
14 dias do início dos sintomas sem nenhum tratamento específico (48). Para 
os casos com anosmia persistente, até o momento não existem tratamentos 
farmacológicos com eficácia comprovada. Considerando a experiência em outros 
casos de anosmia pós-viral, uma possibilidade de tratamento é o treinamento 
olfativo: exposição repetida a odores para estimular a regeneração dos neurônios 
olfatórios. O paciente deve respirar 4 odores diferentes por 10 segundos cada, 
2 vezes ao dia, por pelo menos 3 meses. Rotar odores ao longo do tempo e 
aumentar o tempo de exposição pode melhorar a eficácia. Exemplos de odores 
utilizados são: limão, laranja, banana, baunilha, eucalipto, canela e cravo. As 
terapias farmacológicas como uso de corticoesteroides spray nasal ou irrigação 
com solução salina estão indicadas para casos com outras doenças nasais 
concomitantes, como rinossinusite (49,50). 

https://www.ufrgs.br/telessauders/perguntas/como-realizar-avaliacao-e-manejo-inicial-do-paciente-com-comportamento-suicida-na-aps/
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Ansiedade_20170331.pdf
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Depressao_20170428.pdf
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A Figura 5 apresenta o fluxograma do resumo do manejo de anosmia em 
pacientes pós-covid. 

Figura 5 – Fluxograma para manejo de anosmia pós-covid (49,50)

6.9 Disgeusia/alterações do paladar

 Assim como a anosmia, a disgeusia tem sido relatada com frequência 
após a infecção por SARS-CoV-2 (51,52,53,54). O tempo de permanência desse 
sintoma ainda é incerto, mas dados baseados em observações clínicas relatam 
desaparecimento entre 8 a 60 dias na média, mas períodos maiores são possíveis 
(55,56). Quanto à etiopatogenia da disgeusia, estudos apontam o fato de o 
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coronavírus ter a capacidade de invasão do bulbo olfatório, causando anosmia 
e disgeusia (57,58). Também se relaciona às altas concentrações de SARS-CoV-2 
encontradas nas glândulas salivares (59,60). 

 Em casos de sintomas persistentes, sugere-se investigar outras possíveis 
causas para disgeusia como medicamentos em uso, deficiência de zinco, diabetes 
mellitus, doença do refluxo gastroesofágico, doença cardíaca, candidíase, 
Alzheimer, asma, doenças hepáticas e renais, hipotireoidismo, doença de 
Parkinson e depressão (49,61,62,63). 

 Nenhum tratamento farmacológico eficaz está disponível para a disgeusia 
causada pela covid-19 ou outras infecções virais [49,64]. Porém, são bem descritas 
opções terapêuticas para disgeusia quando associadas a outras condições, como 
síndrome da ardência bucal. Nestes casos, indica-se clonazepam 0,5 a 1 mg à 
noite, amitriptilina ou anestésicos tópicos, como lidocaína gel (49). Devido à falta 
de evidências para o manejo da disgeusia em pacientes pós-covid, é importante 
a avaliação do profissional médico, em decisão compartilhada com o paciente, 
sobre o uso dessas medicações, podendo ser indicadas em casos persistentes, 
graves e com prejuízo à qualidade de vida.

6.10 Diarreia

Na vigência de diarreia crônica (>4 semanas), deve-se proceder à avaliação 
inicial com anamnese, exame físico e pesquisa de sinais de alarme, podendo 
complementar a investigação com hemograma, glicemia, TSH, anti-HIV, exame 
parasitológico de fezes (EPF), coprocultura, leucócitos fecais e pesquisa de sangue 
oculto nas fezes (65,66). Considerar, também, fatores de risco para infecção por 
Clostridium difficile, como uso de antibiótico recente, em regime ambulatorial 
ou hospitalar. Os antibióticos frequentemente associados a essa condição 
são fluorquinolonas, penicilinas de amplo espectro (incluindo amoxicilina 
com clavulanato), cefalosporinas de segunda, terceira e quarta gerações e 
carbapenêmicos. Macrolídeos como azitromicina, penicilinas, cefalosporinas de 
primeira geração e sulfametoxazol e trimetropima apenas ocasionalmente estão 
associados a essa condição. Se houver suspeita de infecção por Clostridium (diarreia 
aguda clinicamente significativa caracterizada por no mínimo três evacuações 
amolecidas ao dia associado a uso recente de antibiótico, hospitalização ou idade 
avançada e sem outra causa mais provável), orienta-se a pesquisa de toxina do 
Clostridium difficile nas fezes, quando disponível. O tratamento empírico com 
metronidazol 500 mg, de 8h/8h por 10 dias, pode ser iniciado em casos com alta 
suspeição desta condição, principalmente em casos severos. Se sinais de alarme 
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como hipotensão, taquicardia, febre, distensão abdominal importante e redução 
dos ruídos hidroaéreos, há indicação de avaliação hospitalar (67,68). 

Tanto a síndrome do intestino irritável quando síndrome da má absorção 
intestinal podem ocorrer após quadros infecciosos (65,66). As causas possíveis de 
diarreia persistente são descritas no Quadro 8. 

O manejo adequado da diarreia consiste em tratar causa subjacente, se 
houver, hidratação e uso de antieméticos se náuseas associadas. O tratamento 
visa reduzir complicações como desidratação, distúrbios hidroeletrolíticos e 
isquemia colônica relacionada à depleção de volume (69). Na sequência, a Figura 
6 traz o fluxograma que resume avaliação e manejo inicial de casos de diarreia 
persistente após o quadro agudo de covid-19. 

Quadro 8 – Principais causas de diarreia crônica e suas características clínicas (66)
Causas Características clínicas

Parasitoses/
infecções

Variáveis conforme o parasita. Moradores de áreas 
endêmicas são mais suscetíveis. Eosinofilia pode estar 
presente. Giardíase: náusea, estufamento, alternância 
com constipação. Pode ser realizado o tratamento 
empírico diante da suspeita.

Infecção por 
Clostridium difficile

Diarreia aguda clinicamente significativa caracterizada 
por, no mínimo, 3 evacuações amolecidas ao dia com 
histórico de uso recente de antibioticoterapia ou 
internação.

Doença inflamatória 
intestinal

Emagrecimento, febre, pus ou sangue nas fezes, 
tenesmo, artrite, anemia, alteração de provas 
inflamatórias (VHS ou proteína C reativa).

Síndrome do 
intestino irritável

Dor abdominal recorrente, associada às evacuações 
e à mudança na frequência ou consistência 
das evacuações, sem sinais de alarme. Exames 
usualmente normais (geralmente é desnecessária 
investigação ampla).

Síndrome da má 
absorção

Emagrecimento, desnutrição, hipoalbuminemia, 
edema, deficiências vitamínicas e nutricionais 
(por exemplo: ferro, vitamina D, vitamina B12). A 
intolerância transitória à lactose é a manifestação 
mais comum após infecções, mas os sintomas podem 
incluir intolerância a outros tipos de alimentos. A 
diarreia pode persistir por meses.
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Figura 6 – Fluxograma de avaliação e manejo inicial de diarreia pós-covid (66)
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6.11 Disautonomia (hipotensão ortostática e síndrome da taquicardia      
       ortostática postural)

A hipotensão ortostática deve ser suspeitada em pacientes com queixas 
de tontura, visão turva ou fraqueza segundos após sentar ou ficar em pé. Na 
avaliação, deve-se medir a pressão arterial após 5 minutos de repouso em 
decúbito dorsal e após 3 minutos na posição sentada ou em pé. A queda igual ou 
superior a 20 mmHg de sistólica ou a 10 mmHg de diastólica configura hipotensão 
ortostática (70). Pacientes com essa condição devem ser manejados de maneira 
conservadora com hidratação, meias elásticas de compressão se não houver 
doença arterial periférica associada, fisioterapia e medidas comportamentais 
como, evitar mudanças bruscas de posição (10). 

Outra disfunção autonômica possível em pacientes pós-covid é a síndrome 
da taquicardia postural ortostática (STPO), definida como o aumento sustentado 
de pelo menos 30 bpm da frequência cardíaca (40 bpm em menores de 20 anos) 
ou acima de 120 bpm após 10 minutos de ortostatismo na ausência de hipotensão 
ortostática, podendo estar associado a: desconforto torácico, náuseas, tonturas, 
palpitações, cefaleia, intolerância ao exercício, fadiga e astenia. O diagnóstico é 
clínico principalmente e realizado com a aferição da frequência cardíaca e a pressão 
arterial após pelo menos 5 minutos de repouso em decúbito dorsal e novamente 
após 1 minuto em pé. Se os valores iniciais não forem diagnósticos, repetir a 
medição dos sinais vitais em 3, 5 ou 10 minutos. Nos primeiros 20 segundos em pé 
é esperado em pessoas saudáveis um aumento transitório da frequência cardíaca. 
Na STPO, o aumento da frequência cardíaca ocorre em 30 a 60 segundos e pode 
aumentar gradualmente durante o ortostatismo. Exames como hemograma, 
eletrólitos, TSH e eletrocardiograma podem ser úteis para excluir outras causas 
de sintomas de intolerância ortostática. O manejo inicial deve ser realizado 
com ingesta hidrossalina adequada, tratamento de comorbidades associadas 
(anemia, tireoidopatias, doenças neurológicas), suspensão de fármacos que 
possam contribuir com os sintomas (tricíclicos, inibidores seletivos da recaptação 
da serotonina, diuréticos e outros anti-hipertensivos, simpaticomiméticos e 
anticolinérgicos),  manobras de contrapressão (cruzar as pernas e aumentar a 
força muscular nos membros inferiores, glúteos e abdome), manobras isométricas 
com os membros superiores (puxar uma mão contra a outra), terapia compressiva 
de membros inferiores e retomada de exercícios conforme tolerância (71).
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A Figura 7 traz o fluxograma sobre a avaliação inicial de indivíduos com 
suspeita de disautonomia. 

Figura 7 – Fluxograma para avaliação de pacientes com sintomas de   disautonomia    
                  (10,70,71)   
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6.12 Síndrome pós-cuidado intensivo

Pacientes que passam por cuidados em terapia intensiva podem 
experimentar uma ampla gama de complicações secundárias aos procedimentos de 
ventilação mecânica, sedação, bloqueio neuromuscular e imobilização prolongada. 
Essas complicações são semelhantes às que acometem indivíduos com internação 
prolongada em UTI por outras indicações. As manifestações clínicas estão presentes 
em maior ou menor grau, e incluem descondicionamento físico e respiratório, perda 
de massa muscular, desnutrição, problemas de deglutição, polineuropatia, lesões de 
decúbito, deficits cognitivos e condições psiquiátricas. Pacientes idosos e com doenças 
crônicas, independentemente da idade, têm maior risco de desenvolver essas 
complicações (72). O tratamento deve ser focado na reabilitação e na recuperação da 
funcionalidade prévia, que frequentemente não é atingida. Deve-se avaliar os deficits 
presentes e encaminhar para reabilitação com equipe multidisciplinar (fisioterapia 
motora ou respiratória, nutrição, fonoaudiologia, terapia ocupacional) conforme o 
deficit apresentado (3,12).

6.13 Alopecia

Outra condição relatada em cerca de 20% dos pacientes com condições 
pós-covid é a alopecia. Esta provavelmente pode ser atribuída ao eflúvio telógeno 
resultado da infecção viral ou da resposta ao estresse. A avaliação e o manejo não 
diferem de outras causas de alopecia (10,41).

Na maioria dos casos, a alopecia cessa espontaneamente após três a 
seis meses do seu início (73,74,75,76). O manejo consiste na tranquilização e na 
educação do paciente em relação ao caráter autolimitado do quadro e no início 
de repilação espontânea após seis meses. A recuperação completa da quantidade 
e da espessura dos fios pode demorar até 18 meses (75). Em pacientes com 
alopecia desproporcional à gravidade do quadro, apresentações com duração 
maior que seis meses ou presença de achados no exame físico que sugiram 
outras etiologias é necessário afastar outras causas de eflúvio telógeno, como: 
estresse emocional importante, perda rápida de peso, deficiências nutricionais 
(principalmente anemia), tireoidopatias e uso de medicamentos. Em alguns casos 
pode ser necessário solicitação de exames laboratoriais como hemograma, TSH e 
ferritina (76,77,78).  
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7 ENCAMINHAMENTO AO SERVIÇO ESPECIALIZADO

A avaliação e o manejo inicial de pessoas com condições pós-covid 
devem ser realizados na APS, e a maioria dos pacientes se recupera por meio da 
abordagem integral e abrangente do caso, com ênfase no cuidado longitudinal. 
Entretanto, a integração com serviços multidisciplinares, de reabilitação ou 
atenção especializada é recomendada para alguns casos, a depender da avaliação 
médica, visando otimizar os recursos disponíveis na Rede de Atenção à Saúde 
(RAS) e potencializar a resolução de problemas mais complexos (79). É necessário 
realizar avaliação clínica individualizada na APS para um encaminhamento 
assertivo e seguro, com base nos fluxos de referência e contrarreferência, 
conforme protocolos da regulação local, bem como da disponibilidade de recursos 
disponíveis em cada município ou região. 

O encaminhamento à atenção especializada pode ser necessário em 
pacientes com sintomas prolongados após avaliação inicial na APS ou com 
complicações, sendo mais comum em pacientes que necessitaram de internação 
prolongada, especialmente em UTI. A necessidade de encaminhamento para 
serviços de reabilitação idealmente deve ser avaliada antes da alta hospitalar, 
mas pode ser reavaliada em qualquer momento do seguimento clínico após a 
alta. O encaminhamento, quando necessário, deve ser focado nas disfunções 
apresentadas pelo paciente (2). Alguns municípios ou regiões desenvolveram 
ambulatórios multidisciplinares de reabilitação pós-covid que permitem 
atendimento integral e abrangente desses casos. A disponibilidade desses 
locais, formas de acesso e protocolos específicos devem ser conferidos com a 
gestão local. 

O Quadro 9 descreve as principais sugestões de encaminhamento que 
poderão ser atualizadas e adaptadas conforme novas evidências, e a realidade da 
Rede de Atenção à Saúde local.
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Quadro 9 – Encaminhamento para serviço especializado de condições pós-covid    
                      (2,10,19,20,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88)

Local ou 
especialidade de 

encaminhamento
Condições

Serviços de urgência/
emergência

•	 suspeita ou diagnóstico de complicações como 
tromboembolismo, infarto agudo do miocárdio, pericardite, 
miocardite, insuficiência cardíaca descompensada ou evento 
neurológico agudo; ou

•	 risco de suicídio ou de heteroagressão, risco de exposição 
moral (quando não existir suporte sociofamiliar capaz de 
conter o risco), sintomas psicóticos agudizados. 

Reabilitação (2,79) Reabilitação/Fisioterapia Respiratória: 
•	 pacientes que apresentaram comprometimento pulmonar 

grave, fibrose pulmonar ou ventilação mecânica prolongada, 
imediatamente após a alta; ou 

•	 pacientes com quadros leves a moderados de covid-19 que 
permanecem com dispneia após 12 semanas do quadro 
inicial, sem resposta aos exercícios respiratórios realizados 
no domicílio e após descartadas complicações.

Reabilitação Física/Fisioterapia Motora/Fonoaudiologia/Terapia 
Ocupacional/Nutricionista:
•	 conforme o deficit apresentado, especialmente em pacientes 

que necessitaram de internação prolongada ou em unidade 
de terapia intensiva (UTI). 

Pneumologia 
(19,20,80)

•	 presença de opacidades em vidro fosco significativas 
(pós-inflamatórias), pneumonia organizante ou doença 
intersticial/fibrose em raio-X ou tomografia computadorizada 
(TC) de tórax de controle após 12 semanas do quadro agudo, 
em paciente com sintomas respiratórios persistentes; ou

•	 sintomas respiratórios persistentes após 12 semanas com 
alterações na espirometria ou no teste de dessaturação e 
indisponibilidade de complementar investigação (TC de tórax, 
angiotomografia de tórax e/ou ecocardiograma); ou

•	 necessidade de manter oxigenioterapia após 4 semanas da 
alta hospitalar, apesar do tratamento clínico otimizado; ou

•	 dispneia ou tosse persistente com investigação inconclusiva 
na APS e sem resposta ao tratamento clínico otimizado após 
12 semanas do quadro agudo da covid-19; ou

•	 paciente com história de TEP pós-covid que permanece com 
dispneia, cansaço, intolerância ao exercício, tontura e/ou 
síncope após 12 semanas do evento tromboembólico.

continua
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Cardiologia 
(10,81,82,83,84,85,86)

•	 síndrome coronariana aguda em contexto de infecção por 
covid-19, em pacientes com sintomas persistentes apesar do 
tratamento otimizado, ou com revascularização incompleta 
ou que não realizaram avaliação da função ventricular (com 
ventriculografia ou ecocardiograma), se estes exames 

       não forem disponíveis na APS; ou
•	 pericardite, após avaliação na emergência, se sintomas 

persistentes após tratamento adequado com 
anti-inflamatórios não esteroides (Aines) e colchicina 
por pelo menos 4 semanas, ou recorrência dos 
sintomas na retirada das medicações; ou

•	 novo diagnóstico de insuficiência cardíaca ou piora 
sintomática de insuficiência cardíaca preexistente (por 
suspeita de sequela de miocardite relacionada à covid-19);ou

•	 suspeita de miocardite (clínica ou por elevação de 
troponinas não explicada por outra causa), após avaliação 
em emergência, em pacientes que não realizaram 
ecocardiograma ou outro exame de imagem cardíaca, 
quando estes exames não forem disponíveis na APS; ou

•	 suspeita de síndrome da taquicardia postural ortostática 
(STPO) sem resposta ao tratamento clínico otimizado; ou

•	 fibrilação atrial com possibilidade de cardioversão 
(sintomática e com difícil controle da FC, início há menos de 
1 ano, paciente com idade menor que 65 anos e ausência de 
dilatação significativa do átrio esquerdo); ou

•	 flutter atrial; ou
•	 taquicardia supraventricular sintomática ou recorrente, sem 

resposta ao tratamento; ou
•	 palpitação recorrente de origem indeterminada, após 

investigação inconclusiva na APS.

Neurologia (10) •	 Declínio cognitivo:
o declínio cognitivo que cause prejuízo funcional em 

paciente com história recente de covid-19, após exclusão 
de delirium e outras causas reversíveis. 

 ● Polineuropatia:
o sintomas de polineuropatia após a infecção por covid-19, 

depois de excluídas outras causas na APS e com sintomas 
progressivos ou refratários ao tratamento clínico 
otimizado (tratamento de outras causas concomitantes e 
uso de medicamentos como tricíclicos ou gabapentina); 
ou

o polineuropatia desmielinizante; ou
o polineuropatia atípica (sintomas graves ou rapidamente 

progressivos;
sintomas assimétricos ou não comprimento dependente; 

sintomas predominantemente motores; sintomas 
com início agudo; domínio de manifestações clínicas 
autonômicas; causa etiológica não definida).

continuação

continua
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Equipes de saúde 
mental ou Caps (87,88)

 ● Depressão:
o casos refratários: ausência de resposta ou resposta 

parcial a pelo menos duas estratégias terapêuticas 
farmacológicas eficazes por pelo menos oito semanas 
cada; ou

o episódio depressivo associado a sintomas psicóticos; ou
o episódio depressivo em paciente com episódios prévios 

graves (sintomas psicóticos, tentativa de suicídio ou 
hospitalização psiquiátrica); ou

o ideação suicida persistente após manejo inicial na APS 
(ausência de melhora 12 semanas após início de manejo).

 ● Ansiedade:
o caso refratário: ausência de resposta ou resposta parcial a 

duas estratégias terapêuticas efetivas (não farmacológicas 
e/ou farmacológicas) em dose terapêutica e por pelo 
menos 8 semanas cada; ou

o caso associado a transtorno grave por uso de substância 
psicoativa; ou

o transtorno de ansiedade e ideação suicida persistente 
após manejo inicial na APS (ausência de melhora 12 
semanas após início do manejo).

 ● TEPT:
■ TEPT  relacionado a episódio de covid-19 recente ou 

perda recente de familiar próximo (até 6 meses antes da 
data do encaminhamento) e:

o ausência de resposta ou resposta parcial a uma 
estratégia terapêutica efetiva (psicoterapia e/ou 
psicofármacos) por pelo menos 4 semanas; ou

o ideação suicida persistente.
■ TEPT relacionado a episódio de covid-19 ou perda 

de familiar próximo há mais de 6 meses da data do 
encaminhamento:
o ausência de resposta ou resposta parcial a duas 

estratégias terapêuticas efetivas (psicoterapia e/ou 
psicofármacos) por pelo menos 8 semanas cada); ou

o ideação suicida persistente.

conclusão
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Os motivos de encaminhamento aqui listados são os mais frequentes 
relacionados às condições pós-covid. Outras condições clínicas não abordadas 
neste Manual podem justificar a necessidade de encaminhamento conforme a 
avaliação médica individualizada e poderão ser incluídas. Além disso, especialidades 
não citadas aqui, como nefrologia, gastroenterologia e hematologia podem ser 
úteis conforme o distúrbio apresentado, porém mais dados são necessários a fim 
de estabelecer critérios específicos de encaminhamento. 
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