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1. OBJETIVO(S)
Identificar as condições para indicar a aspiração de um paciente portador da COVID-19.

2. SIGLAS E CONCEITOS
COVID-19: CORONAVIRUS DISEASE 2019
EPI: EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
HUGG: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE
FiO2: FRAÇÃO INSPIRADA DE OXIGÊNIO
SpO2: SATURAÇÃO PERIFÉRICA DE OXIGÊNIO
Vt: VOLUME TIDAL (VOLUME CORRENTE)
WOB: WORK OF BREATHING (TRABALHO RESPIRATÓRIO)
VAA: VIA AÉREA ARTIFICIAL

3. JUSTIFICATIVAS
Não realizar a técnica da aspiração traqueal de forma aleatória, para que não haja prejuízo para o
paciente, nem exposição para a equipe de saúde.

4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E DE EXCLUSÃO
Inclusão: Pacientes portadores ou suspeitos da COVID-19.
Exclusão: Pacientes não portadores ou suspeitos da COVID-19.

5. MATERIAL
Cateteres/sondas de Aspiração;
Sistema fechado de aspiração (trach care);
Fonte de vácuo;
Frasco coletor rígido para aspiração e/ou drenagens.
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6. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
Os pacientes portadores da COVID-19, caso necessitem de aspiração traqueal, deverão
seguir as seguintes orientações:


Aspiração Nasotraqueal: consiste na introdução da sonda de aspiração (conectada à um
sistema de vácuo com o frasco coletor para aspiração) da narina até a laringe, provocando
tosse com posterior remoção das secreções traqueobrônquicas por meio da aspiração. Está
indicado para pacientes secretivos, sem uso de via aérea artificial com capacidade de tosse
reduzida, que são incapazes de expectorar as secreções das vias aéreas superiores.
 EPI necessário para esse procedimento: conforme protocolo descrito para
procedimento gerador de aerossol.



Aspiração Orotraqueal: consiste na introdução da sonda de aspiração (conectada à um
sistema de vácuo com o frasco coletor para aspiração) da boca até a traqueia, indicada
principalmente para os casos em que a aspiração nasotraqueal não pode ser realizada e o
paciente está em ventilação espontânea. Este tipo de aspiração deve ser bastante
criterioso dado ao elevado risco de desencadear reflexo de vômito, devendo ser indicado
em situações onde haja grande volume de secreção e real necessidade do procedimento.
 EPI necessário para o procedimento: conforme protocolo descrito para
procedimento gerador de aerossol.
Como a fisioterapia do HUGG somente irá atuar nos pacientes com COVID-19 a partir do

momento da intubação orotraqueal, recomenda-se que esses dois tipos de aspiração devam ser
realizados por qualquer outro profissional da equipe de saúde.
Indicações:
o Hipoxemia por componente secretivo;
o Aumento do trabalho respiratório, por componente secretivo;
o Diminuição do reflexo da tosse com dificuldade de eliminação da secreção;
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o
o
o
o
o

Diminuição do clearance mucociliar;
Insuficiência respiratória por acúmulo de secreção;
Sinais clínicos/radiológicos de atelectasia por acúmulo de secreção;
Esforço muscular respiratório desencadeado por componente secretivo;
Presença de roncos e/ou crepitações e redução dos sons pulmonares à ausculta pulmonar.



Aspiração endotraqueal: realizada em pacientes que estão em uso de via aérea artificial
(tubo orotraqueal ou traqueostomia). Neste tipo de procedimento, deverá ser realizado
EXCLUSIVAMENTE por sistema de aspiração fechado (trach care), onde uma sonda de
aspiração protegida (conectada à um sistema de vácuo com o frasco coletor para
aspiração) é introduzida na traqueia do paciente, através do tubo orotraqueal ou
traqueostomia. NÃO deverá ser realizado por aspiração aberta, visando a não produção de
aerossóis para o ambiente e assim a proteção da equipe de saúde.
Antes da realização deste procedimento, o paciente deverá ser pré-oxigenado com FiO2

100% por pelo menos 30 segundos, a fim de evitar hipoxemia durante a técnica.
 EPI necessário para o procedimento: conforme protocolo descrito para
procedimento gerador de aerossol.
Indicações:
o
o
o
o
o
o
o
o

Secreções visíveis nas vias aéreas artificiais;
Roncos na ausculta pulmonar;
Alterações no gráfico do ventilador pulmonar (gráficos serrilhados);
Aumento da pressão de pico;
Diminuição do volume corrente;
Redução da saturação de oxigênio;
Suspeita de broncoaspiração;
Sinais de hipoventilação alveolar por componente secretivo.
O sistema de aspiração fechado deverá ser trocado de 5 (cinco) a 7 (sete) dias, a fim de

evitar a contaminação do ambiente e dos profissionais de saúde devido à desconexão do circuito,
o que provocará aerossolização e prejuízo para o paciente, devido ao clampeamento do tubo
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orotraqueal e perda da oxigenação. Portanto, essa troca, deverá ser realizada o mais tardiamente
possível, e SEMPRE promovendo o clampeamento do tubo com uma pinça para que não haja
aerossolização do ambiente.
A aspiração traqueal poderá ser realizada por qualquer profissional da equipe de saúde.
Deverá ser realizada, quando houver real necessidade do paciente, respeitando as recomendações
acima descritas.
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