Proteção contra a transmissão por via
aérea ao tratar pessoas com COVID-19
O vírus responsável pela COVID-19 pode sobreviver por longos períodos em
algumas superfícies e em aerossóis finos que às vezes são produzidos durante
procedimentos médicos avançados. Os fisioterapeutas devem considerar os riscos e
benefícios da execução dos procedimentos geradores de aerossóis1, e adotar as
precauções apropriadas. A proteção contra a transmissão por via aérea deve ser
usada durante intervenções de fisioterapia respiratória.

Procedimentos geradores de
aerossóis incluem2:
• Procedimentos geradores de tosse (ex. tosse e
"huffing" durante o tratamento)
• Técnicas de drenagem assistida por
posicionamento/gravidade e técnicas manuais (ex.
vibrações expiratórias, percussão, tosse assistida
manualmente) que podem desencadear tosse e
expetoração
• Uso de dispositivos de ventilação com pressão
positiva (ex. VPPI), dispositivos mecânicos de
insuflação-exsuflação (MI-E), dispositivos de
oscilação intra/extrapulmonar de alta frequência
(ex. The Vest, MetaNeb, Percussionaire)
• Dispositivos PEP e PEP com oscilação
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Para proteção contra a
transmissão por via aérea3:

Touca opcional

Óculos/viseira
Máscara N95 ou FFP2
padrão, ou
equivalente com
elevada filtragem
Bata com mangas
compridas resistente
a flúidos

• Bubble PEP
• Aspiração nasofaríngea ou orofaríngea
• Hiperinsuflação manual (HIM)
• Aspiração aberta
• Instilação de soro salino por circuito aberto/tubo
endotraqueal
• Treino muscular inspiratório, particularmente se
usado em pessoas ventiladas e seja necessária
desconexão do circuito ventilatório

Luvas
Calçado resistente a
fluídos

• Indução de expetoração
• Qualquer mobilização ou terapia que possa
resultar em tosse e expetoração de muco
•Procedimentos geradores de aerossóis devem ser
realizados numa sala de pressão negativa ou num
quarto individual com a porta fechada.
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Se uma pessoa com COVID-19 estiver a ser
tratada fora de uma sala de isolamento, verifique
se ela está a usar uma máscara cirúrgica.
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