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RECOMENDAÇÕES PARA

ATENDIMENTOS HOSPITALARES
(Hospitais, Instituições de Longa Permanência, Unidades de Internação)
Atual de 18/03/2020.
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A CARTILHA
Com o objetivo de prevenir e orientar os
profissionais sobre as recomendações a serem
adotadas diante do atual cenário epidemiológico
do país, por consequência da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19), o Comitê de
Acompanhamento das Ações de Prevenção e
Enfrentamento do novo coronavírus do Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da
4ª Região (CREFITO-4 MG) elaborou uma cartilha
de orientações para a realização de atendimentos hospitalares.

1. Higiene das mãos
Considerar os 5 momentos de higiene
das mãos:
• Antes de tocar um paciente;
• Antes de iniciar algum procedimento estéril;
• Depois de situações de risco de contato com
secreções corporais;
• Depois de tocar o paciente;
• Depois de tocar as superfícies ao redor do
paciente.
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2. Instruções para implementação de proteção individual
diante de pacientes suspeitos
ou confirmados para COVID-19
Pacientes:
• Pacientes suspeitos devem usar máscara cirúrgica e
serem mantidos em ambientes separados dos demais
(preferência por quartos de isolamento);
• Manter pelo menos 1 metro de distância entre
pacientes suspeitos de outros pacientes;
• Instruir a todos os pacientes a manter nariz e boca
cobertos com um tecido ou contra o cotovelo fletido,
seguindo higiene das mãos (lavar com água e sabão)
após o contato com secreções respiratórias.

Usar prevenção contra gotículas
• Use uma máscara cirúrgica se estiver trabalhando a
1 metro do paciente;
• Coloque os pacientes em quartos individuais ou
agrupe aqueles com o mesmo diagnóstico etiológico;
• Ao prestar cuidados em contato próximo com um
paciente com problemas respiratórios (por exemplo,
tosse ou espirro), use proteção para os olhos pois
podem ocorrer pulverizações de secreções;
• Limitar a mobilidade dos pacientes dentro da
instituição e garantir que o mesmo esteja usando
máscaras cirúrgicas.
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Usar prevenção por contato
• Usar máscaras, touca, luvas, avental e óculos quando
entrar no quarto do paciente e remover toda proteção ao sair, seguindo rotina de higiene das mãos;
• Se possível, não compartilhe equipamentos como
oxímetros, estetoscópios, esfigmomanômetros e termômetros;
• Caso seja necessário compartilhar os equipamentos
entre pacientes, os mesmos devem se higienizados e
desinfectados após o uso com cada paciente;
• Evite tocar olhos, boca e nariz;
• Evite contaminar superfícies com interruptores de
luz ou maçanetas;
• Evite transportes desnecessários do paciente.

Cuidados ao executar procedimentos com potencial geração
de aerossóis
• Incluem aspirações de vias aéreas, ressuscitação cardiopulmonar e ventilação não-invasiva;
• Usar luvas, aventais de mangas compridas, proteção
para os olhos e máscaras (N95 ou equivalente ou
superior);
• Sempre que possível, use salas individuais adequadamente ventiladas ao executar procedimentos de geração de aerossóis, ou seja, salas de pressão negativa
com um mínimo de 12 trocas de ar por hora ou pelo
menos 160 L / segundo / paciente em instalações com
ventilação natural;
• Evite a presença de pessoas desnecessárias.
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Colocação dos EPIs:
1 - Vestir o avental descartável de mangas longas;
2 - Colocar a máscara N95/PFFE. (N95 refere-se a
uma classificação de filtro para aerossóis adotada nos
EUA que equivale, no Brasil, à PFF2 ou ao EPR semifacial com filtro P2);
3 - Colocar os óculos de proteção;
4 - Calçar as luvas, após a lavagem ou higienização
das mãos, e ajustar sobre os punhos.

Retirada dos EPIs (antes de
deixar a sala, exceto a máscara):
1 - Retirar as luvas de forma a não contaminar as
mãos com a parte exterior;
2 - Retirar os óculos e lavar ou higienizar imediatamente as mãos;
3 - Retirar o avental tentando não tocar na parte
frontal. Se isso ocorrer, lavar ou higienizar as mãos;
4 - Retirar a máscara por trás, evitando tocar a região
frontal, somente após deixar a sala;
5 - Lavar as mãos com água e sabão ou higienizá-las
com álcool-gel de 70 a 85%.
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3. Cuidados no Atendimento
Pré-Hospitalar
• Recomenda-se a adoção de procedimentos de
paramentação para atendimento a vítimas de doenças
infecto-contagiosas: precaução contra gotículas,
contato e eventualmente aerossóis;
• Os materiais a serem utilizados são: óculos de
proteção; máscara cirúrgica; máscara N95, em caso
de procedimentos e manejo da via Aérea (intubação
orotraqueal e/ou ventilação assistida com dispositivo
bolsa-valva-máscara); luvas; avental;
• Em pacientes com manejo de via aérea: procedimentos geradores de aerossóis como intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação
cardiopulmonar e ventilação manual antes da intubação ou qualquer procedimento de manipulação da via
aérea, substituir a máscara cirúrgica por respirador de
partículas (máscara N95 ou PFF2).

A retirada de EPIs de profissionais de saúde
deve acontecer após o atendimento às vítimas
de doenças infectocontagiosas (suspeitos e
confirmados) - COVID 19 (coronavírus):
1 - Retirar somente após a entrega do paciente no hospital
de referência em saco infectante apropriado e identificado;
2 - Retirar as luvas;
3 - Retirar o avental juntamente com o 2º par de luvas;
4 - Retirar o capuz do macacão puxando pela região occipital;
5 - Retirar o macacão Tychen/Tyvec (caso haja) com cautela
para que a face externa não entre em contato com a roupa
do profissional;
6 - Retirar os óculos de proteção;
7 - Retirar a máscara cirúrgica, e remover a máscara usando
a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas remover por trás);
8 - Descartar o 1º par de luvas;
9 - Higienizar as mãos com álcool gel;
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4. Transporte de Pacientes

• Transportar o paciente somente se estritamente
necessário;
• Usar luvas, aventais de mangas compridas, proteção para os olhos e máscara (N95 ou equivalente ou
superior);
• Durante o transporte, o paciente deverá usar
máscara cirúrgica;
• Caso o paciente esteja em ventilação mecânica, clampear o tubo orotraqueal quando for realizar a desconexão para conexão do ventilador de transporte;
• Se for participar do transporte e tenha tido contato
anterior com o paciente:
a) retire as luvas de procedimento de modo a não tocar as mãos
na parte exterior;
b) lave as mãos;
c) retire o avental descartável tentando não tocar a parte frontal;
d) lave as mãos;
e) vestir novo avental e permanecer com máscara N95 e óculos
de proteção;
f) higienizar as mãos;
g) calçar novas luvas de procedimento;
h) prosseguir transporte do paciente.

5. Oxigenoterapia
• Administre imediatamente oxigenoterapia suplementar a pacientes com infecção severa aguda de vias
aéreas e dificuldade respiratória, hipoxemia ou choque
com o objetivo a atingir uma saturação de oxigênio
maior que 94%. Se a SatO2 estiver maior que 94%,
não suplementar oxigênio;
• Se a saturação estiver menor que 94%, verificar sinais
de insuficiência respiratória aguda e esforço ventilatório,
caso existam, seguir intubação precoce, caso não existam, coletar gasometria arterial para acompanhamento;
• Adultos com sinais de emergência (respiração
obstruída ou ausente, dificuldade respiratória grave,
cianose central, choque, coma ou convulsões) devem
receber tratamento das vias aéreas e oxigenoterapia
durante a ressuscitação para atingir SpO2 ≥ 94%. Iniciar oxigenoterapia a 5 L / min e titular taxas de fluxo
para atingir a SpO2 alvo ≥ 93% durante a ressuscitação, ou use máscara facial com bolsa reservatório
(de 10 a 15 L / min) se o paciente estiver em estado
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crítico. Quando a paciente está estável, a meta é>
90% de SpO2 em mulheres não grávidas e ≥ 92-95%
em pacientes grávidas;
• Na gasometria arterial se PaO2 maior que 75 mmHg,
instalar cateter nasal de alto fluxo (6L/min), se piora da
saturação com cateter ou ainda PaO2 entre 63 e 75
mmHg, considerar uso de máscara de alto fluxo com reservatório (10L/min), mas se PaO2 menor que 63 mmHg
proceder com intubação orotraqueal precoce;
• Crianças com sinais de emergência (respiração
obstruída ou ausente, dificuldade respiratória grave,
cianose, choque, coma ou convulsões) devem receber
tratamento das vias aéreas e oxigenoterapia durante
a ressuscitação SpO2 ≥ 94%, caso contrário, a SpO2
alvo é ≥ 90%. O uso de pronga nasal ou cânula nasal
é preferido em crianças pequenas, pois eles podem
ser mais bem tolerados;
• Pacientes devem ser constantemente monitorados
em relação a possível piora clínica e possível necessidade de ventilação mecânica.

6. Paciente em cuidados intensivos
Estão mais susceptíveis os doentes acima de 60 anos,
com condições mórbidas como diabetes e doenças
cardíacas e crianças em idade perinatal. Esses pacientes podem desenvolver mais facilmente a chamada
síndrome da insuficiência respiratória aguda (SDRA) e
em torno de 2/3 dos pacientes podem necessitar de
suporte ventilatório.
O manejo do paciente com COVID-19 grave não é
diferente do manejo de doentes com pneumonia viral
que cursam com insuficiência respiratória. É importante estar atento ao desenvolvimento da SDRA,
caracterizada por início agudo de hipoxemia e falência respiratória (taquipneia, taquicardia, dispneia, e,
algumas vezes, cianose, podendo levar a obnubilação
mental por narcose.) Esses pacientes apresentam
geralmente uma gasometria arterial com PaO2 <
60mmHg, e pCO2 > 50 mmHg.
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• Critérios para SDRA são: lesão pulmonar de
instalação aguda (um a três dias); infiltrado radiológico bilateral consistente com edema pulmonar não
cardiogênico; PAO2 /FiO2 menor que 200; pressão
capilar menor que 18 mmHg; ou disfunção do ventrículo E.
Estratégia geral para manejo da SDRA viral:
• Estratégia conservadora na reposição de fluídos,
ou seja, cuidado na expansão volêmica em pacientes
sem choque na ressuscitação inicial;
• Antibioticoterapia empírica para suspeita de co-infecção bacteriana;
• Considerar ventilação invasiva precoce;
• Ventilação protetora dos pulmões;
• Posição prona periódica em paciente em ventilação mecânica;
• ECMO para pacientes com hipoxemia refratária ao
tratamento.

Em locais onde o acesso a ventilação mecânica seja difícil
ou em pacientes que ainda não desenvolveram hipoxemia
importante, recomenda-se o uso precoce de oxigênio
nasal de alto fluxo ou ventilação não-invasiva. Lembrando que nessas duas técnicas o alto fluxo do gás é menos
contido do que na ventilação mecânica invasiva, o que
pode contribuir na dispersão do vírus aerossolizados.
Para pacientes idosos com mais de 75 anos com comorbidades e proposta de cuidados paliativos e não indicada
IOT, deve-se manter apenas em VNI e sedação contínua
com fentanil e midazolam.
Recomenda-se pré-oxigenar por 5min com FiO2 a 100%
pré-intubação.
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Estratégia Ventilatória
• Evitar ventilação com máscara (AMBU);
• Recomenda o uso de filtro HME e se for umidificar o
sistema com base aquecida ter certeza de prover sistema
coletor do condensado resultante;
• Recomenda-se usar sistema fechado para aspiração de
vias aéreas;
• Implantar ventilação protetora pulmonar (Vt 6ml/kg
(peso predito); limitar às pressões de vias aéreas para
níveis abaixo de 35 cmH2O; ajustar PEEP em torno 10
cmH2O e seguir preferencialmente por meio de titulação individualizada, especialmente caso evolua cm SDRA
grave. Estes pacientes costumam responder bem à PEEP;
• Vt superior a 8 mL/kg é permitido caso não ocorram
efeitos colaterais;
• Hipercapnia permissiva é permitida;
• Sedação profunda pode ser necessária para controle do
drive ventilatória e alcançar volumes desejáveis;

• Valores mais altos de PEEP com menor Driving Pressure parecem sem mais adequados;
• Considere a posição prona precocemente, nos pacientes mais graves. Ciclos de pronação entre 12 e 16 horas
diárias nos primeiros dois a três dias tem mostrado bons
resultados;
• As manobras de recrutamento alveolar não estão indicadas em todos os casos. Caso não haja avaliação do
potencial de recrutamento, melhor não executar;
• Em crianças, um nível mais baixo de pressão de platô
(<28 cmH2O) é o objetivo, e um alvo mais baixo de pH
é permitido (7,15–7,30). Os volumes correntes devem
ser adaptados à gravidade da doença: 3–6 mL / kg no
caso de pior complacência pulmonar e 5-8 mL / kg em
caso de complacência melhor preservada.
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Avaliar o custo-benefício em realizar procedimentos
motores nestes pacientes.
Abster-se do trabalho em caso de febre ou sintomas
respiratórios.
*Orientações elaboradas pelo Comitê instituído pelo
CREFITO-4 e homologadas pela diretoria, passível de
atualizações conforme evolução dos dados epidemiológicos e novas evidências. Documento atualizado em 18 de
março de 2020.

