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RECOMENDAÇÕES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS DE COVID-19 PELOS FISIOTERAPEUTAS NO DEPARTAMENTO DE

EMERGÊNCIA

Departamento de Fisioterapia da Associação Brasileira 
de Medicina de Emergência (ABRAMEDE)

Na  atual  pandemia  pelo  novo  Coronavírus  (SARS-CoV-2),  a  equipe
multiprofissional  que  trabalha  em  serviços  de  emergência  intra-hospitalar  prestará
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV-2 e devem
estar preparados considerando as particularidades dessa infecção.

A segurança  do  paciente  e  a  qualidade  assistencial,  mesmo  em  situações  de
pandemia,  são  dependentes  da  integração e  articulação multiprofissional,  pautada na
interprofissionalidade  nas  situações  de  urgência  e  emergência.  A  inserção  do
fisioterapeuta nessas unidades é recente, e ainda restrita em muitos hospitais. Entretanto,
no atual panorama mundial, a vinculação desse profissional à equipe multidisciplinar é de
extrema necessidade,  visto  que pacientes  suspeitos  ou confirmados de infecção pelo
SARS-CoV-2  podem  apresentar  alterações  cardiopulmonares,  necessitando  de
oxigenoterapia e ventilação mecânica. 

Considerando  as  evidências  de  ações  efetivas  para  mitigação  de  riscos  de
exposição  das  equipes  de  assistenciais  multiprofissionais  que  atuam em serviços  de
emergência,  a ABRAMEDE, através do seu Departamento de Fisioterapia analisou as
evidências  publicadas,  experiências  já  implementadas  e  lições  aprendidas  de  outros
países e apresentam recomendações adicionais de controle e mitigação da exposição e
transmissão  do  SARS-CoV-2  (causador  da  COVID-19)  com  o  objetivo  de  garantir
assistência segura e de qualidade, recomenda o que segue:

1. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e segurança para a assistência

Estudos demonstram que, em países como a Itália, cerca de 20% dos profissionais
de saúde que prestam assistência direta a pacientes com COVID-19 foram infectados
pelo  vírus,  reduzindo  significativamente  os  quantitativos  de  recursos  humanos
disponíveis. Estudos indicam que a principal forma de transmissão do SARS-CoV-2 é por
gotículas  de  saliva  expelidas  por  pessoas  infectadas  em  ações  como  fala,  tosse  e
espirros. Todavia, em momentos específicos do atendimento nas portas de emergência, a
aerossolização de gotículas pode ocorrer, contaminando o ambiente e oferecendo maior
risco aos profissionais assistentes.

Dessa forma, se colocam basicamente dois cenários de atendimento em serviços
de  emergência  intra-hospitalar  a  esses  pacientes,  sendo  eles  os  postos  de  triagem
(precauções de gotículas) e os ambientes de atendimento a pacientes de média e alta
complexidade (precauções de aerossóis e gotículas).

1.1. É mandatório que os atendimentos de pacientes suspeitos ou confirmados
de COVID-19  demandam uso de  EPIs  específicos  e  atenção especial  a
higienização adequada das mãos como medida fundamental. Recomenda-



se que o uso responsável, solidário e correto dos EPIs deva ser adotado por
toda  a  equipe  multiprofissional.  Entende-se  que  a  situação  atual  da
pandemia exige critérios, uma vez que o cenário mundial sinaliza para riscos
de desabastecimento.

1.2. Recomenda-se que as equipes sejam orientadas a  cada início  de  turno,
sobre  a  importância  do  uso  dos  EPIs  de  rotina  e  específicos  para  os
atendimentos  de  pacientes  suspeitos  ou  confirmados  de  COVID-19,
retomando as atualizações dos protocolos institucionais e, principalmente,
das normativas oficiais do Ministério da Saúde.

1.3. Recomenda-se  que  os  profissionais  tenham  um  uniforme  adicional  para
necessidade de troca durante o plantão.

1.4. É proibido o uso de adornos como anéis,  colares,  relógios e brincos, de
acordo com a Norma Regulamentadora  n.º  32  -  Segurança e  Saúde no
Trabalho  em  Estabelecimentos  de  Saúde.  (Para  maiores  informações
acesse: http://sbbq.iq.usp.br/arquivos/seguranca/portaria485.pdf  ).  

1.5. A sequência de paramentação e desparamentação deve ser garantida, para
evitar contaminação inadvertida. Recomenda-se a retirada da paramentação
sob observação de um outro profissional para auxiliar no cuidado com as
regras.

1.6. Procedimentos Geradores de Aerossóis (PGA) expõem os profissionais a
elevado risco de contaminação e requerem precauções adicionais quanto ao
uso de EPI. São PGA: intubação e extubação endotraqueal, aspiração de
vias  aéreas,  coleta  de  amostras  nasotraqueais,  ventilação mecânica  não
invasiva (VMNI), ventilação com dispositivo bolsa válvula máscara, uso de
dispositivos supraglóticos, nebulização, máscara de Venturi, ressuscitação
cardiopulmonar (RCP), broncoscopia, endoscopia e outros.

1.7. Todos  os  PGA  quando  necessários  sua  execução,  necessitam  de
paramentação  adequada  (avental  impermeável,  óculos  de  proteção
individual  ou  escudo  de  proteção  facial,  máscaras  N95,  PFF2  ou
equivalente, gorro descartável) dos profissionais envolvidos no atendimento.

2. Higienização/desinfecção dos materiais e equipamentos utilizados no manejo
e tratamento de vias aéreas

2.1. Em relação aos artigos respiratórios e instrumentais utilizados em pacientes
suspeitos ou confirmados com infecção por COVID-19, recomendamos:

• Encaminhar  todos  os  materiais  passíveis  de  reprocessamento  ao
Centro  de  Materiais  e  Esterilização  (C.M.E)  da  instituição  SEM



LIMPEZA PRÉVIA,  ensacados  em  saco  branco  leitoso  e  rotulado
(preferencialmente em caixas plásticas com tampa), a fim de garantir
o transporte seguro do material potencialmente contaminado.(3-5)

• Todos os materiais de ventilação/oxigenação que são reprocessados
como máscaras com reservatório,  circuitos  de ventiladores  e  afins
devem ser considerados materiais semi - críticos, exigindo no mínimo
o processo  de  desinfecção,  conforme recomendações  prévias  das
Diretrizes de Práticas em Enfermagem Cirúrgica e Processamento de
Produtos para a Saúde – SOBECC – versão 2017  da Associação
Brasileira  de  Enfermeiros  em  Centro  Cirúrgico,  Recuperação
Anestésica e Centro de Material e Esterilização (SOBECC)(3).

• Realizar  higienização/desinfecção  minuciosa  nos  equipamentos  de
ventilação  mecânica  e  monitorização  (superfícies,  telas,  teclado,
cabos, monitores) utilizando EPI indicado para precaução de contato
e aerossóis. São produtos recomendados para limpeza e desinfecção
aqueles a base de quaternário de amônia ou hipoclorito de sódio(6).

• Realizar higienização/desinfecção dos cuffometros com álcool 70%,
imediatamente após o uso. 

• O  processamento  mínimo  recomendado  para  laringoscópios  é  a
limpeza seguida de desinfecção de alto nível. Sugere-se a limpeza
das lâminas e dos cabos com detergente enzimático diluído em água
(conforme  instruções  de  uso  do  fabricante).  A  seguir  deve  ser
realizada  a  primeira  desinfecção  de  nível  intermediário  com  uma
toalha absorvente e descartável, umedecida com álcool etílico a 70%
p/v,  realizando-se,  na  sequência,  a  inspeção  e  o  teste  de
funcionalidade dos laringoscópios. Após o processo de limpeza, as
lâminas devem ser encaminhadas para a esterilização em Gás de
Plasma  de  Peróxido  de  Hidrogênio  (GPPH)  e  os  cabos  de
laringoscópios  devem  ser  submetidos  à  desinfecção  de  nível
intermediário com fricção de álcool 70% (p/v) por 30” após a limpeza
prévia com detergente enzimático(8).

• Sempre  que  possível,  utilizar  frascos  coletores  de  aspiração  em
sistema fechado com “clamp”, não reprocessáveis, pois, atualmente,
fazem parte dos materiais mais seguros para realizar a aspiração das
vias  aéreas.  Este  deve  ser  descartado,  após  o  uso,  conforme
orientações do fabricante. 



2.2. Conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018, todos
os  resíduos  provenientes  da  assistência  a  pacientes  suspeitos  ou
confirmados  de  infecção  pelo  COVID-19  devem  ser  enquadrados  na
categoria A1. Sendo assim, recomendamos que todos os resíduos sejam
acondicionados em saco branco leitoso, que devem ser substituídos quando
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas. Os
sacos  devem  ser  contidos  em  lixeira  com  tampa  e  pedal,  conforme
padronizado na instituição. O tratamento e disposição final  deste resíduo
segue  conforme  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de
Saúde – PGRSS local.

3. Ventilação Mecânica Não Invasiva (VMNI)

3.1. Recomenda-se restrições na utilização de ventilação mecânica não invasiva
(VMNI) nestes pacientes, nomeadamente em fase ativa de replicação viral.

3.2. Recomendamos, caso seja decisão da equipe assistente, o uso de VMNI,
observando os seguintes critérios:

• Os  profissionais  assistenciais  devem  utilizar  as  precauções
recomendadas neste documento nos itens 1.1; 1.8; 1.9; 1.10 e 1.11.
E, também que todos os PGA sejam realizados em ambientes com
pressão negativa;

• O  paciente  deve  estar  com  monitorização  hemodinâmica  e
respiratória  não  invasiva  contínua  (pressão  arterial,  oximetria,
frequência  respiratória  e  eletrocardiograma),  visando  auxiliar  na
decisão  de  intubação  orotraqueal  precoce  diante  da  resposta
inadequada da VMNI. Para maiores informações, acesse: 

●  Protocolo de Intubação Orotraqueal para caso suspeito
ou  confirmado  de  COVID-19  <http://abramede.com.br/wp-
content/uploads/2020/03/POP_IOT_COVID_-170320.pdf>
●  Recomendações  para  Ressuscitação  Cardiopulmonar
(RCP)  de  pacientes  com  diagnóstico  ou  suspeita  de
COVID-19
<http://abramede.com.br/wp-content/uploads/2020/03/RCP-
ABRAMEDE-SBC-AMIB-7-230320.pdf>
● Protocolo Suplementação de Oxigênio em Paciente com
Suspeita  ou  Confirmação  de  Infecção  por  COVID-19.
<https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/protocolo_oxig
enioterapia_covid19.pdf>

• Utilizar  máscaras  não  ventiladas  (sem  válvula  exalatória)  para
ventilação  não  invasiva  com vedação  máxima ou  capacetes,  bem
como,  ventiladores  de  circuito  duplo  com  filtro  HEPA conectado,
proximal ao ramo expiratório do ventilador;

• Realizar uma única tentativa de suporte não invasivo com duração
máxima de uma hora com os seguintes parâmetros ventilatórios: delta
de  pressão  ≤ 10  cmH2O,  PEEP  ≤ 10  cmH2O,  FiO2 ≤ 50%,  ou
frequência respiratória ≤ 24 rpm, ou SPO2 ≥ 94%;



• Caso  não  ocorrer  a  melhora  substancial  do  paciente,  notificar  a
equipe médica e trocar para suporte ventilatório invasivo.

•

4.  Ventilação Mecânica Invasiva

4.1. Recomendamos avaliar a necessidade de ventilação, oxigenação e o risco
de  lesão  pulmonar  relacionada  à  ventilação  mecânica  invasiva  (VMI)  no
tratamento da COVID-19(9). Deve ser realizado o seguinte ajuste ventilatório:

• Volume  corrente  para  4-6  ml/kg.  Em  geral,  quanto  menor  a
complacência pulmonar, menor deve ser o volume corrente adotado.

• Mantenha a pressão de platô < 30 cmH2O (1 cmH2O = 0,098 kPa) e
a pressão de distensão ≤ 15 cmH2O.

• Defina  a  PEEP  de  acordo  com  o  protocolo  de  Síndrome  do
Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) das Diretrizes Brasileira de
Ventilação Mecânica(10).

• Frequência respiratória entre 18-25 irpm. A hipercapnia moderada é
permitida (pH > 7,20).

4.2. Recomendamos administrar a sedação (inclusive, relaxantes musculares) ou
analgesia, caso o volume corrente, pressão de distensão ou de condução
esteja muito alta. 

4.3. Recomendamos associar a administração de relaxantes musculares, caso a
relação PaO2/FiO2 < 150 ou ocorrer assincronia grave.

4.4. Sugerimos a adoção de um fluxo de atendimento de suporte respiratório
pelos  serviços  de  emergências  intra-hospitalares  para  pacientes  com
suspeita ou confirmação de SARS-CoV-2 (Anexo 1).

4.5. O recrutamento alveolar(10) melhora a distribuição heterogênea das lesões
em  pacientes  com  SDRA.  No  entanto,  pode  resultar  em  graves
complicações  respiratórias  e  circulatórias.  Sendo  assim,  não  é
recomendada  rotineiramente  essa  prática.  A avaliação  expansibilidade
pulmonar deve ser realizada antes da aplicação com os seguintes passos:

• Deve ser realizada em modo PCV com pressão de distensão de 15
cmH2O;

• PEEP 10 cmH2O;
• Aumentar o valor da PEEP em 5 cmH2O a cada 2 minutos até atingir

35 cmH2O;
• Baixar o valor da PEEP para 25cmH2O;
• Iniciar  manobra  de  titulação  decremental  da  PEEP  em  volume

controlado;
• A titulação da PEEP decremental está descrita conforme as Diretrizes

Brasileiras de Ventilação Mecânica(10).

4.6. Ao realizar a manobra de recrutamento máximo (MRM)(10), deve-se após o
procedimento,  medir  a  complacência  estática  do  sistema respiratório  em
valores decrementais da PEEP (valores  a partir de 23-26 cmH2O até valores



mínimos ao redor de 8-12 cmH2O). Os passos decrementais da PEEP são
tipicamente de 2 ou 3 cmH2O a cada 4 minutos. 

4.7. Na MRM, após identificação da PEEP que produz a melhor complacência,
ou  de  dois  ou  mais  passos  da  PEEP  com  complacência  equivalentes,
escolhe-se uma PEEP 2-3 cmH2O acima deste valor no ajuste da ventilação
mecânica. 

4.8. Recomendamos que antes de ajustar o valor da PEEP para o obtido como
adequado, procede-se a uma nova MRM, após a qual  a PEEP pode ser
ajustada  diretamente  para  2-3  cmH2O  acima  do  valor  encontrado  como
melhor complacência na titulação decremental.

5. Ventilação mecânica invasiva em posição prona

5.1. Recomendamos a VMI em posição prona como uma estratégia de rotina
para os pacientes que apresentem os seguintes critérios(11, 12): 

• PaO2/FiO2 <  150  mmHg  ou  com  manifestações  de  imagens
radiológicas do tórax características, sem contraindicações;

• Por  período superior  a  16  horas  por  vez  e  pode ser  interrompida
quando a PaO2/FiO2 for superior a 150 mm Hg por mais de 4 horas na
posição supina. 

• Implementação  de  checklist  para  realizar  a  manobra  de  prona,
adaptado à realidade de cada serviço(13). 

5.2. Em relação à ressucitação cardiopulmonar (RCP) em pacientes submetidos
à VMI em posição prona, onde não há a possibilidade de mudança imediata
para posição supina, recomenda-se a realização das compressões torácicas
em posição prona, observando as seguintes orientações:

• Retirar coxins para apoio da tórax e pelve antes de iniciar a RCP;
• Utilizar pás descartáveis de desfibrilação que podem ser fixadas de

três  maneiras  diferentes,  a  saber:  ântero-lateral,  ântero-posterior  e
ápice posterior.

• As pás fixadas na posição posterior do ápice é mais conveniente para
um  paciente  em  posição  prona,  uma  das  pás  é  colocada  no  5º
espaço intercostal esquerdo na linha média axilar e a outra pá, entre
a ponta da escápula direita e a coluna vertebral(14).

• Realizar  as  compressões  torácicas  mantendo  as  mãos  entre  as
escápulas(14).

• A manobra de contrapressão  realizada por outro profissional não
está  recomendada  em  pacientes  suspeitos  ou  confirmados  de
infecção pelo SARS-CoV-2, pois há aumento do risco de exposição
do profissional a PGA.

• Caso  seja  necessário  o  uso  do  aspirador  de  secreções,  a
extremidade do extensor deve ser protegida e, em hipótese alguma,
deve ser colocada sobre a cama do paciente ou outras superfícies



próximas. No caso de pacientes com vias aéreas artificiais, deve ser
utilizado o sistema fechado de aspiração(11).

• O retorno  à  posição  supina  deve  ocorrer  o  quanto  antes,  caso  a
intervenção não esteja surtindo efeito ou após o retorno da circulação
espontânea (RCE).

6. Estratégias  de  prevenção  da  pneumonia  associada  à  ventilação  mecânica
(PAVM)

6.1. Recomendamos  que  as  seguintes  estratégias  de  PAVM  sejam
rigorosamente implementadas(9):

• Selecionar o diâmetro apropriado do tubo endotraqueal; 
• Usar um tubo endotraqueal de sucção subglótica (manter conectado

em aspiração contínua, com baixa pressão de vácuo, no máximo 20
cmH2O);

• Caso não tenha sucção subglótica disponível, o procedimento poderá
ser realizado uma vez a cada 2 horas, aspirando com uma seringa de
20ml vazia, de cada vez); 

• Colocar o tubo endotraqueal na posição e profundidade corretas; fixar
adequadamente e evitar tracionar o equipamento; 

• Manter a pressão na bolsa de ar (cuff) entre 20-25 cmH2O (1 cmH2O
= 0,098 kPa) e monitorar a cada 8 horas através do cufômetro; 

• O  filtro  HMEF  não  deve  conter  condensação,  caso  apresente,  o
mesmo deve ser imediatamente trocado; 

• Trocar  o  filtro  HMEF e  sistema de  aspiração  fechado  conforme a
rotina da instituição; 

• Manter a cabeceira do leito em 30°;
• Utilize  preferencialmente  um  sistema  de  aspiração  à  vácuo  para

reduzir a formação de aerossóis e gotículas;
• Utilize  um  sistema  de  aspiração  fechado  tanto  para  higiene

brônquica, quanto para coleta de amostra de secreção brônquica.

7. Transporte de pacientes graves suspeitos ou confirmados COVID 19

7.1. Recomendamos que as seguintes estratégias em relação ao transporte de
pacientes graves suspeitos ou confirmados COVID-19:

• Equipe  mínima  composta  por  médico,  enfermeiro,  fisioterapeuta  e
técnico em enfermagem;

• Sugerimos  que  estejam  disponíveis,  minimamente,  os  seguintes
equipamentos:  ventilador  mecânico  (preferencialmente,  o  que  está
sendo  utilizado  pelo  paciente),  cilindro  de  oxigênio  (com  pressão
mínima  de  150  kgf/cm³,  monitor  multiparamétrico  de  transporte  e
maleta com medicações;

• Pacientes  não  intubados  devem  ser  transportados  com  máscara
cirúrgica;



• Pacientes não intubados, no caso de uso de oxigênio, manter cateter
nasal e máscara cirúrgica ou máscara não reinalante. Para maiores
informações acesse: <https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/
protocolo_oxigenioterapia_covid19.pdf>)

• Não realizar transporte intra-hospitalar de pacientes em VMNI. 
• Pacientes  em  VMI  devem ser  transportados  em  ventiladores  com

circuito de ramo duplo, e uso de filtro barreira na saída expiratória do
ventilador. Além disso, usar filtro HME próximo ao paciente. 

• Não  utilizar  BVM  (bolsa  válvula  máscara)  para  realizar  transporte
intra-hospitalar  de pacientes  suspeitos ou confirmados de infecção
pelo SARS-CoV-2, pois há risco de dispersão de aerossóis. 

• Todos  os  membros  da  equipe  envolvidos  no  transporte  intra-
hospitalar de pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo
SARS-CoV-2 devem estar adequadamente paramentadas;

• A transição do cuidado deverá ser realizada pelo enfermeiro através
de  comunicação  prévia  com  a  unidade  de  destino  do  paciente,
priorizando a segurança do paciente e dos profissionais envolvidos.

• A presença de acompanhante deve ser permitida apenas em casos
estritamente  necessários,  que  devem  ser  analisados  pela  equipe
assistencial. 

• O  transporte  intra-hospitalar  deve  seguir  as  orientações  da  rotina
institucional  baseadas nas  melhores  práticas  que assegurem fluxo
específico para pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo
SARS-CoV-2.

• Na chegada ao destino, adaptar o paciente ao ventilador da unidade,
sendo  necessário  o  “clampeamento”  do  tubo  orotraqueal  e  pausa
ventilatória para troca dos circuitos para o VMI da unidade receptora.

• Manter o ventilador em modo de espera para troca dos circuitos da
VMI.

8. Gerenciamento do estresse das equipes assistenciais

O gerenciamento do estresse nessas situações é fundamental para a prevenção e
identificação precoce dos sinais e sintomas de  Burnout, corrigindo algumas situações e
melhorando o desempenho da equipe e assistência ao paciente (15-18).

Os profissionais que atuam na linha de frente podem desenvolver a Síndrome de
esgotamento ou Burnout, visto que necessitam tomar decisões complexas com tempo e
recursos limitados, podem ocorrer dilemas morais, existe uma sobrecarga de trabalho em
decorrência  de  colegas  afastados  pela  doença,  risco  de  infecção,  além  de  todo  um
contexto  de  alteração  de  suas  rotinas  de  vida.  A fim  de  garantir  o  encaminhamento
adequado  para  situações  de  Burnout,  gestores  e  trabalhadores  devem estar  atentos
consigo e seus pares quanto ao aparecimento dos seguintes sinais e sintomas: cansaço
excessivo, físico e mental; cefaléia frequente; alteração no apetite; insônia; dificuldades
de  concentração;  sentimentos  de  fracasso  e  insegurança;  negatividade  constante;
sentimentos  de  derrota  e  desesperança;  sentimentos  de  incompetência;  alterações
repentinas  de  humor;  isolamento;  fadiga;  hipertensão  arterial;  dores  musculares;
alterações gastrintestinais; alterações de frequência cardíaca.



Recomendamos  que  sejam  adotadas  as  seguintes  estratégias  em  relação  ao
gerenciamento do estresse das equipes assistenciais:

• Comunicação  e  a  presença  de  uma  liderança  ativa  e  atenta  são
fundamentais para o gerenciamento do estresse nessas situações; 

• A percepção da comunicação não verbal pode indicar o nível de ansiedade,
angústia  e  medo.  A escuta  ativa  pelo  líder  ou  coordenador  de  equipe
também é necessária,  construindo ou fortalecendo vínculos e tornando a
equipe mais coesa;

• O profissional de saúde deve acionar seu gestor em caso de identificação de
situação que possa gerar estresse indevido ou desafios à saúde mental;

• O gestor, ao identificar sinais de  Burnout,  deve encaminhar o profissional
para assistência psicológica/emocional/espiritual,  conforme fluxos de cada
instituição;

• É importante que os profissionais estabeleçam uma rotina de auto-cuidado,
mantendo uma alimentação saudável,  com equilíbrio entre atividades que
tragam prazer, satisfação e conexão social dentro das possibilidades. Cuidar
da saúde dos outros incluir também cuidar de sua própria saúde.
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Anexo 1 
Fluxo de atendimento de suporte respiratório pelos serviços de emergências intra-

hospitalares para pacientes com suspeita ou confirmação de SARS-CoV-2


