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Resumo
A pandemia do coronavírus vem causando grandes cargas e desafios para o
sistema de cuidados médicos, incluindo Unidades de Terapia Intensiva. As
informações clínicas nos cuidados desses pacientes precisam ser
compartilhadas em tempo hábil, principalmente quando existe um aumento da
disseminação contínua do vírus. Este artigo objetivou buscar em estudos
nacionais e internacionais resultados dos pacientes com COVID-19 intubados e
não intubados, assim como, mostrar os procedimentos utilizados no manejo
desses pacientes. Foi possível perceber que existem vários protocolos para
reduzir a contaminação por secreções e aerossóis durante a intubação. Os
estudos mostraram que mesmo com ventilação mecânica invasiva ainda existe
um grande percentual de óbitos, não por causa do processo de intubação, mas
pela gravidade da doença que progride rapidamente. Para socorrer pacientes
que estão com PaO2/FiO2 < 150mmHg, o posicionamento prono vem sido
adotado para melhorar a oxigenação do sangue em pacientes com pneumonia
devido à COVID-19, mostrando sucesso. As estratégias e manejo de pacientes
intubados e não intubados devem ser compartilhadas em tempo hábil para
salvar o maior número de vidas possível.
Palavras-chave: Coronavírus; Intubação; Tratamento; UTI.
Resumen
La pandemia de coronavirus ha causado grandes cargas y desafíos para el
sistema de atención médica, incluidas las unidades de cuidados intensivos. La
información clínica en la atención de estos pacientes debe compartirse de
manera oportuna, especialmente cuando hay un aumento en la propagación
continua del virus. Este artículo tuvo como objetivo buscar en estudios
nacionales e internacionales los resultados de pacientes con COVID-19
intubados y no intubados, así como mostrar los procedimientos utilizados en el
manejo de estos pacientes. Se pudo notar que existen varios protocolos para
reducir la contaminación por secreciones y aerosoles durante la intubación. Los
estudios han demostrado que incluso con ventilación mecánica invasiva
todavía hay un gran porcentaje de muertes, no por el proceso de intubación,
sino por la gravedad de la enfermedad que progresa rápidamente. Para ayudar
a los pacientes con PaO2 / FiO2 <150 mmHg, se ha adoptado la posición de
decúbito prono para mejorar la oxigenación de la sangre en pacientes con
neumonía por COVID-19, demostrando éxito. Las estrategias y el manejo de
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los pacientes intubados y no intubados deben compartirse de manera oportuna
para salvar la mayor cantidad de vidas posible.
Palabras-Clave: Coronavirus; Intubación; Tratamiento; UCI.
Abstract
The coronavirus pandemic has caused great burdens and challenges for the
health care system, including intensive care units. The clinical information in the
care of these patients needs to be shared in a timely manner, especially when
there is an increase in the continuous spread of the virus. This article aimed to
seek in national and international studies results of patients with intubated and
non-intubated COVID-19, as well as showing the procedures used in the
management of these patients. It was possible to notice that there are several
protocols to reduce contamination by secretions and aerosols during intubation.
Studies have shown that even with invasive mechanical ventilation there is still
a large percentage of deaths, not because of the intubation process, but
because of the severity of the disease that is progressing rapidly. To help
patients with PaO2 / FiO2 <150mmHg, prone positioning has been adopted to
improve blood oxygenation in patients with pneumonia due to COVID-19,
showing success. The strategies and management of intubated and nonintubated patients must be shared in a timely manner to save as many lives as
possible.
Keywords: Coronavirus; Intubation; Treatment; ICU.

INTRODUÇÃO
O final do ano de 2019, mas precisamente no mês de dezembro, em
Wuhan, China, muitas pessoas apresentaram sintomas de pneumonia, que
logo após foi diagnosticada como uma nova doença infecciosa causada por
coronavírus (COVID-19). Esse vírus se propagou de forma rápida por todo o
mundo, sendo declarada como uma pandemia global pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) desde 11 de março de 2020 (YU et al., 2020; SARTI
et al., 2020). A pandemia foi declarada pela OMS quando a contaminação
atingiu mais de 160 países e mais de 8.000 mortes por COVID-19 (SPINELLI;
PELLINO, 2020).
A pandemia COVID-19 apresenta enormes cargas e desafios para o
sistema de cuidados médicos, incluindo unidades de terapia intensiva (UTIs),
em diferentes países (YU et al., 2020), em que o maior número de óbitos está
relacionado à gravidade da escassez dos recursos de saúde (JI et al., 2020).
A síndrome do desconforto respiratório agudo foi diagnosticada em 40%
a 96% dos pacientes internados na UTI (GUAN et al., 2020), considerando que
a necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI) também está associada
à alta mortalidade, com variação de 16% a 78% (BRATRAJU et al., 2020).
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As informações clínicas no cuidado de pacientes criticamente enfermos
com COVID-19 precisam ser compartilhadas em tempo hábil, especialmente
nas situações em que ainda há uma disseminação contínua de COVID-19 em
muitos países (YU et al., 2020). As rotas convencionais de transmissão de
SARS-CoV, MERS-CoV e influenza altamente patogênica consistem em
gotículas respiratórias e contato direto (GUAN et al., 2020).
Os sintomas causados pela infecção da SARS‐CoV‐2 podem ser leve,
moderado e grave, devido a pneumonia. Isso pode fazer com que muitos
pacientes precisem de suporte de cuidados intensivos. Algumas pessoas com
COVID-19 permanecem assintomáticas, outras apresentam febre (≥ 37,8 ºC),
tosse, fadiga, dor de garganta, mialgia ou artralgia e cefaleia sinais como baixa
saturação de oxigênio (WU; MCGOOGAN, 2020; STRUYF et al., 2020;
KLOMPAS, 2020).
O sinal clínico inicial da doença relacionada com a SARS-CoV-2-COVID19 que permitiu a detecção de casos foi pneumonia, em que ocorre
principalmente na segunda ou terceira semana de uma infecção
sintomática. Sinais incluem diminuição da saturação de oxigênio, desvios dos
gases sanguíneos, alterações visíveis por meio de radiografias de tórax e
outras técnicas de imagem, com anormalidades em vidro fosco, consolidação
irregular, exsudatos alveolares e envolvimento interlobular. A linfopenia parece
ser comum e os marcadores inflamatórios (proteína C reativa e citocinas próinflamatórias) estão elevados. (VELAVAN; MEYER, 2020).
Indivíduos mesmo assintomáticos podem contagiar outras pessoas.
Pessoas que já foram infectadas são suscetíveis à reinfecção (STRUYF et al.,
2020; KLOMPAS, 2020). O período de incubação da doença é de 5 a 6 dias,
com aparecimento de sintomas entre o início e fim da doença de 14 dias
(BAKER; KLINKENBERG; WALLINGA, 2020; WANG; TANG; WEI, 2020). A
Covid-19 se espalhou rapidamente desde que foi identificado pela primeira vez
em Wuhan e demonstrou ter um amplo espectro de gravidade. Alguns
pacientes com a doença não apresentam febre ou anormalidades radiológicas
na apresentação inicial, o que complica o diagnóstico (GUAN et al., 2020).
O diagnóstico é feito através da coleta de materiais respiratórios,
aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, sendo confirmado através de
exames de biologia molecular para detectar o RNA viral (BRASIL, 2020). Ainda
não existe um tratamento específico para COVID‐19, sendo recomendado
realizar o diagnóstico precoce, manter o isolamento social e realizar o
tratamento para os pacientes infectados (WANG et al., 2020). As vacinas estão
sendo a esperança da população, porém, ainda existem desafios na
fabricação, distribuição e administração (LIMA; ALMEIDA; KFOURI, 2021).
Diante do exposto, este artigo objetivou buscar em estudos nacionais e
internacionais resultados dos pacientes com COVID-19 intubados e não
intubados, assim como, mostrar os procedimentos utilizados no manejo desses
pacientes.
Esse artigo é uma revisão integrativa da literatura, combinando estudos
teóricos e empíricos através de pesquisas em materiais disponíveis em bases
de dados nacionais e internacionais, como a Medical Literature Analysis
| Revista GETS, Porto Alegre, v. 2, 2021. |

3

_______________________________________________________________
(PUBMED/ MEDLINE), Scientific Electronic Library Online (SciELO), protocolo
de manejo clínico em hospitais, e outros repositórios. A pesquisa foi realizada
utilizando os Descritores da Saúde (DeCS): Coronavírus. Intubação.
Tratamento. Unidade de Terapia Intensiva.

PACIENTES INTUBADOS: INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL (IOT)
Médicos de emergência em todo o mundo estão enfrentando desafios
sem precedentes ao lidar com pacientes COVID-19. A grande demanda de
pacientes com insuficiência respiratória admitidos nas enfermarias de
emergência tem esgotado rapidamente os recursos médicos, principalmente
em países de baixa renda e com investimentos escassos em saúde. A pressão
sobre os estoques hospitalares, preocupações com riscos de contaminação
devido à geração de aerossol, vem impedindo estratégias respiratórias não
invasivas e promovendo intubações precoces (SZTAJNBOK et al., 2020).
A abordagem definitiva da via aérea é um procedimento gerador de
aerossóis (PGA), logo, torna-se necessário minimizar ao máximo a exposição
dos profissionais (GUIMARÃES et al., 2020) e utilizar a sequência rápida de
intubação (CAVALCANTE; DUTRA, 2020).
Nesse procedimento deve-se participar uma equipe mínima, por
exemplo, um médico experiente no manejo de vias aéreas, um auxiliar
(enfermeiro, fisioterapeuta ou outro médico) que ajude com dispositivos e
manobras e um circulante (enfermeiro, técnico de enfermagem) para realizar as
medicações, preferencialmente em quarto com pressão negativa (GUIMARÃES
et al., 2020).
Figura 1 – Organização da equipe

Fonte: Guimarães et al. (2020)
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Para a realização da intubação os profissionais devem utilizar
equipamento de proteção individual (EPI) para aerossolização, como máscara
N95, touca, óculos de proteção, face shield, avental impermeável descartável e
luvas de cano longo; propés. Todo o material de intubação deve ser preparado
fora da área de risco de contaminação, como também deixar programado o
ventilador mecânico com os parâmetros iniciais da ventilação (GUIMARÃES et
al., 2020). A Figura 2 descreve uma técnica para reduzir a contaminação por
secreções e aerossóis durante a intubação.
Figura 2 - Sequência de IOT

SpO2-Saturação periférica de Oxigênio; FR Frequência Respiratória; O2-Oxigênio; IOT-Intubação
Orotraqueal; BVM-Bolsa Válvula Máscara; EPI-Equipamento de Proteção Individual; TOT-tubo
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orotraqueal; PCV-Ventilação controlada à Pressão; VCV-Ventilação controlada a Volume; VC-Volume
Corrente; PEEP-Pressão Expiratória Final Positiva; FiO2-Fração Inspirada de Oxigênio; pH: potencial
Hidrogeniônico; PaO2-Pressão arterial de Oxigênio.

Fonte: Cavalcante e Dutra (2020)

Para evitar contaminação deve-se utilizar uma sequência rápida de
intubação, com fio guia e vedamento do tubo orotraqueal (TOT), êmbolo no
mesmo lugar e após inflar o balonete do TOT remover o fio guia de forma
parcial, mantendo o êmbolo no mesmo lugar. Para a oclusão do tubo deve-se
utilizar pinça reta, que logo após deve ser retirada e realizar conexão
diretamente no ventilador (CAVALCANTE; DUTRA, 2020).
Yu et al. (2020), em estudo observacional prospectivo multicêntrico, de
fevereiro a abril de 2020, com 226 pacientes recebidos em 19 UTIs de 16
hospitais em Wuhan, China, durante 24 h, verificaram que a idade média dos
pacientes era de 64 anos, 61,5% eram do sexo mascullino, 68,6% tinham pelo
menos uma doença coexistente, em que 15,0% apresentaram choque séptico,
25,2% lesão renal aguda, 27,0% lesão cardíaca e 70,8% linfocitopenia. Cerca
de 37,6% receberam ventilação mecânica invasiva e 6,2% tratados com
oxigenação por membrana extracorpórea ao mesmo tempo, 8,8% receberam
ventilação mecânica não invasiva e 10,6% receberam terapia de substituição
renal contínua. Foram registrados 38,5% de óbitos e 6,7% ainda se
encontravam no hospital no mês de abril.
Wang et al. (2020) revelou em estudo com 344 pacientes em terapia
intensiva, que os não sobreviventes eram mais velhos com idade superior a 60
anos e a dispneia foi mais comum nos que não sobreviveram. Um total de
88,3% pacientes desenvolveram SDRA e morreram antes de 28 dias. Os não
sobreviventes eram mais propensos a ter comorbidades originais (todos P ≤
0,05). Um total de 10,2% dos pacientes foram tratados com Cânula Nasal De
Alto Fluxo (HFNC), dos quais 65,7% também receberam ventilação
invasiva. Dos 12 pacientes que receberam HFNC apenas 58,3% morreram
antes de 28 dias. 40,6% pacientes foram tratados com ventilação mecânica
(não invasiva ou invasiva), dos quais 34 receberam tratamento apenas de
ventilação não invasiva e 27 (79,4%) morreram antes de 28 dias, enquanto a
ventilação invasiva foi administrada a 100 pacientes, com 97 (97%) mortes
antes de 28 dias.
No estudo de Grasseli et al. (2020), de coorte observacional
retrospectivo, com 3988 pacientes em UTI, em Milão na Itália, 79,9% eram
homens, e 60,5% tinha pelo menos uma comorbidade. Na admissão na UTI,
2.929 pacientes (87,3%) necessitaram de ventilação mecânica invasiva
(VMI). O acompanhamento médio foi de 44 dias, com tempo médio desde o
início dos sintomas até a admissão na UTI de 10 dias e tempo médio de
permanência na UTI foi de 12 dias e 10 dias de VMI. De 1715 pacientes,
50,4% tiveram alta da UTI, 48,7% morreram na UTI e 0,8% ainda estavam na
UTI; no geral, 53,4% morreram no hospital. Os fatores de risco associados à
mortalidade incluíram idade avançada, sexo masculino, alta fração de oxigênio
inspirado (Fio 2 ), pressão expiratória final positiva alta ou Pa O2: relação
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Fi o 2 baixa na admissão à UTI e história de doença pulmonar obstrutiva
crônica, hipercolesterolemia e diabetes tipo 2.
PACIENTES NÃO INTUBADOS: POSIÇÃO PRONA
Em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA),
uma estratégia a ser utilizada no tratamento é a posição prona (PP), em que o
paciente é posicionado em decúbito ventral, com distribuição uniforme do
estresse e da tensão pulmonar, melhorando a relação ventilação/perfusão, da
mecânica pulmonar e da parede torácica (BORGES et al., 2020). Resulta em
arquitetura alveolar e perfusão mais uniformes, reduzindo assim a
incompatibilidade V/Q regional e melhorando a oxigenação. A consequente
melhora na oxigenação leva a uma melhora adicional da incompatibilidade V/Q
e redução da mortalidade (SZTAJNBOK et al., 2020).
Figura 3 – Posição Prona

Fonte: Imagem da internet

A posição prona é conhecida há décadas em pacientes ventilados
mecanicamente com SDRA moderada a grave para a melhora da oxigenação.
Com o surgimento do coronavírus e a grande demanda de pacientes nas UTI’s,
o posicionamento prona também ganhou relevância na prática médica para
beneficiar pacientes acordados e não intubados com SDRA.
A PP deve ser utilizada, de preferência, nas primeiras 24 horas, em
pacientes com SDRA e alteração grave gasosa e mantida por no mínimo 16
horas, antes de retornar para a posição supina. A posição PRONA melhora a
SpO2 e aumenta a PaO2 na maioria dos pacientes, reduzindo a necessidade
de IOT e VM invasiva (BORGES et al., 2020). A Figura 4 mostra as etapas a
serem observadas para a realização da posição prona.
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Figura 4 – Fluxograma para posição prona

Fonte: Hospital Albert Einstein (2020 apud MAZZONI et al., 2020, p. 19)

Percebe-se que a posição prona é indicada para ser usada nos
pacientes com PaO2/FiO2 < 150mmHg por pelo menos 16 horas por sessão,
com monitoramento e cuidados adequados de proteção. O Quadro 1 mostra as
contra-indicações para PP e o roteiro de preparo para posição prona a ser
observado e seguido.
Quadro 1 - Check-list para preparo e contraindicações para PP
Preparo para posição prona
Contra-indicações para PP
-Proteger os olhos;

-Trauma de face;

-Realizar higiene de vias aéreas;

-Fratura instável de pelve, fêmur e coluna;

-Certificar posicionamento
cateteres e dispositivos;

e

fixação

de

-Interromper dieta e esvaziar o estômago;
-Colocar coxins na cintura pélvica e escapular
para alívio da compressão sobre o abdome e
pontos de pressão;
-Usar proteção para face, joelhos e ombros
(placas hidrocolóides);

-Hipertensão intra-abdomina
-Peritoniostomia
-Tórax instável;
-Equipe inexperiente;
-Arritmias
graves
hemodinâmica

e/ou

instabilidade

-Síndrome compartimental abdominal;

-Elevar FiO2 para 100% durante a rotação;

-Queimadura (>20% da área corpórea);

-Se o paciente estiver ventilando em PCV,
tomar cuidado com a queda de volume
exalado;

-mplante de marca passo nas últimas 48hs;

-Sedação e analgesia otimizadas.
-Instituir acesso venoso central e monitorização
contínua de pressão arterial invasiva;
-Monitorizar ECG pelas costas;
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-Mudar posição de braços, acima e abaixo da
linha interescapular e face a cada duas horas;
-Não abduzir a articulação do ombro acima de
90°;

-Ascite volumosa;
-Hemoptise maciça;
-Feridas abertas na região abdominal.

-Monitorar resposta à rotação com SpO2.
-Retornar a posição supina se PCR, piora
hemodinâmica grave, arritmias malignas,
suspeita de deslocamento da prótese
ventilatória ou sofrimento cutâneo ou de outro
órgão
- Envolver de 3 a 5 pessoas para efetuar a
rotação;
-Coletar gasometria arterial após 1 hora de
prona.
Considerar
o
paciente
como
respondedor se a relação PaO2/FiO2 aumentar
em 20 ou PaO2 aumentar em 10mm Hg.
Fonte: Mazzoni et al. (2020)

A PP também deve ter efeitos semelhantes na fisiologia respiratória em
pacientes não intubados, em que as alterações no Gradiente de pressão
transpulmonar, correspondência de forma, recrutamento alveolar, ventilação
homogênea e melhor correspondência V/Q também devem ser observadas em
pacientes não intubados que apresentam insuficiência respiratória hipoxêmica
aguda (PAUL et al., 2020). A hipóxia prolongada e não tratada pode levar a
resultados ruins em pacientes com comprometimento respiratório e o aumento
do oxigênio inspirado (FiO2), logo, a PP é uma terapia eficaz em muitos
pacientes hipóxicos (CAPUTO; STRAYER; LEVITAN, 2020).
Ding et al. (2020) em estudo prospectivo de coorte observacional em
dois hospitais, que incluiu pacientes com SDRA moderada a grave não
intubados e colocados em PP com ventilação não invasia ou com cânula nasal
de alto fluxo (HFNC) evidenciaram que 11 pacientes evitaram a intubação
(grupo de sucesso) e 9 pacientes foram intubados (grupo de falha). A
PaO2/FiO2 em HFNC + PP foram significativamente maiores no grupo de
sucesso do que no grupo de falha (125 ± 41 mmHg vs 119 ± 19 mmHg, P =
0,043). A duração média da PP foi de 2 horas, duas vezes ao dia. A aplicação
precoce de PP com HFNC, especialmente em pacientes com SDRA moderada
e SpO 2 basal > 95%, pode ajudar a evitar a intubação.
Coppo et al. (2020) evidenciaram em estudo de coorte prospectivo, com
pacientes em idade entre 18 e 75 anos com diagnóstico confirmado de
pneumonia relacionada a COVID-19 recebendo oxigênio suplementar ou
pressão positiva contínua não invasiva nas vias aéreas que os pacientes foram
auxiliados na posição prona e mantida por um período mínimo de 3 horas. A
oxigenação melhorou substancialmente da posição supina para a prona
(relação PaO2/FiO 2 180 · 5 mm Hg [SD 76 · 6] na posição supina vs 285 · 5
mm Hg [112 · 9] na posição prona; p <0 · 0001). O posicionamento prono foi
viável e eficaz para melhorar rapidamente a oxigenação do sangue em
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pacientes acordados com pneumonia relacionada à COVID-19 que requerem
suplementação de oxigênio.
Dong et al. (2020) verificou em estudo observacional e retrospectivo no
Hospital Renmin da Universidade de Wuhan, um dos hospitais designados em
Wuhan para tratar pacientes com COVID-19, com 48 pacientes graves e
críticos que receberam tratamento padrão incluindo medicação antiviral,
antibióticos quando necessário, anticoagulação e suporte nutricional. A
oxigenoterapia com diferentes dispositivos, incluindo pronga nasal (NP),
máscara, cânula nasal de alto fluxo (HFNC), foi fornecida a todos os pacientes
com base em seu estado de oxigenação. A ventilação não invasiva foi
fornecida com base nas necessidades dos pacientes. A umidificação também
foi adicionada para todos os pacientes. Uma sessão de PP diária de mais de
10 horas (sessão de PP> 10 horas / dia) foi solicitada e 38 pacientes usaram
PP e / ou posição lateral (LP) em combinação com oxigenoterapia e ventilação
não invasiva e 13 deles mudaram rapidamente de grave para leve em 2-5 dias
de observação e receberam alta.
Pacientes acordados com SDRA moderada ou grave pelo COVID-19
internados na UTI do Hospital Universitário de Santiago de 21 de março a 5 de
abril de 2020 foram analisados prospectivamente. Os pacientes permaneceram
em PP o maior tempo possível até que o paciente se sentisse muito cansado
para manter aquela posição. Foi administrada sedação leve com
dexmedetomidina. Todos os pacientes receberam pelo menos 1 sessão de PP
com duração média de 10 horas. A oxigenação aumentou em todas as 16
sessões realizadas nos 7 pacientes. Todos os pacientes receberam alta da
UTI. A PP foi relativamente bem tolerada nos pacientes e pode ser uma
estratégia simples para melhorar a oxigenação, reduzindo o número de
pacientes em ventilação mecânica e o tempo de permanência na UTI
(TABOADA et al., 2021).
Percebeu-se que existe muitos estudos mostrando os benefícios da
posição prona em pacientes não intubados, porém alguns autores rebatem a
posição prona para a melhora da oxigenação em pacientes com COVID-19.
Isso pode ser observado no estudo Jones et al. (2021), na Austrália, no
mês de julho a setembro de 2020, na análise de registros clínicos para
identificar pacientes nos quais a pronação foi considerada clinicamente
indicada se o paciente necessitasse de oxigênio suplementar ou fosse
taquipneico (frequência respiratória ≥ 25 respirações por minuto). A análise
mostrou que durante a maioria dos tratamentos de pronação, os pacientes
estavam recebendo oxigênio suplementar (88%), predominantemente por meio
de prongas nasais (59%). Em todos esses pacientes, não houve efeito do
tratamento de pronação subsequente em comparação ao primeiro para SpO2 e
frequência respiratória. Os autores encontraram falta de evidência de uma
resposta consistente ao tratamento de pronação e que a magnitude de
qualquer resposta ao PP não era indicativa de qualquer resposta subsequente
a outro tratamento PP.
Justifica-se a utilização da PP devido à gravidade dos pacientes
internados em UTI, que apresentam baixa relação PaO2/FiO2, angústia
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respiratória que repercute de forma negativa no cérebro, coração e rins. A PP
pode ocasionar algumas complicações devido à pressão que exerce nas
regiões frontal e orbicular, mento, úmero, tórax, pelve e joelhos, podendo
ocasionar também lesão por pressão e edema facial (ARAÚJO, 2021). Os
pacientes em cuidados intensivos podem ter a integridade da derme
deteriorada em questão de horas, além dos pontos de pressão ocasionados
pela PP, na testa, bochechas, nariz, queixo, clavícula, ombro, cotovelo, peito,
genitália, ossos pélvicos anteriores (crista ilíaca, ísquio, sínfise púbica), joelhos,
dorso dos pés, e dedos dos pés (ROCHA et al., 2020).
Dalavina et al.(2020) mostrou em um relato de caso de um homem de 49
anos, com COVID-19, com asma controlada e três dias de sintomas que foi
internado devido à piora clínica e aumento da gravidade nos primeiros seis
dias. Os médicos utilizaram PP a partir do terceiro dia e após 17 dias de uso da
posição prona o paciente recebeu alta, sem dependência de oxigênio. A PP foi
uma alternativa possível, de baixo custo, de baixo risco e com sucesso para
esse paciente.
A pandemia causada pelo agente viral SARS-CoV-2 levou os sistemas
de saúde ao limite em todo o mundo, tornando seu manejo e até mesmo o
racionamento de recursos a pedra angular no manejo da crise. Com a alta
demanda de pacientes em estados de saúde médio e graves nos hospitais, os
médicos precisam adotar estratégias para recompor a oxigenação desses
pacientes e salvar o maior número de vidas possível.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo objetivou buscar em estudos nacionais e internacionais
resultados dos pacientes com COVID-19 intubados e não intubados, assim
como, mostrar os procedimentos utilizados no manejo desses pacientes.
Os Médicos de emergência e demais profissionais da saúde tem
enfrentado grandes desafios com pacientes em insuficiência respiratória, que
são admitidos nas enfermarias de emergência dos hospitais, fazendo
manobras e manejos possíveis com recursos precários disponíveis para a
saúde. Algumas estratégias devem ser adotadas para salvar vidas, além das
preocupações e aumento de cuidados para a não contaminação da equipe
profissional.
Foi possível perceber que existem vários protocolos para reduzir a
contaminação por secreções e aerossóis durante a intubação. Os estudos
mostraram que mesmo com ventilação mecânica invasiva ainda existe um
grande percentual de óbitos, não por causa do processo de intubação, mas
pela gravidade da doença que progride rapidamente. Para socorrer pacientes
que estão com PaO2/FiO2 < 150mmHg, o posicionamento prono vem sido
adotado para melhorar a oxigenação do sangue em pacientes com pneumonia
devido à COVID-19, mostrando sucesso para muitos pacientes, que
posteriormente ao tratamento recebem alta hospitalar.
Espera-se que este estudo traga informações necessárias para os
profissionais de saúde que estão frente ao COVID-19, quanto a estratégias e
| Revista GETS, Porto Alegre, v. 2, 2021. |
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manejo de pacientes intubados e não intubados, com o intuito de salvar o maior
número de vidas possível.
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