Guia de enfermagem para o cuidado de uma
criança com uma infecção suspeita ou
comprovada por COVID-19
• Se estiver disponível, deve ser sempre utilizado equipamento de protecção pessoal (EPI)
completo quando se trata de crianças COVID-19+vas. Os procedimentos que geram aerossóis
são de alto risco e é necessário um EPI completo, este último deve ser reduzido ao mínimo
absoluto. 1,2
PROTEJA-SE SEMPRE
• Nota: 1 PCR negativa não exclui COVID-19: as recomendações para adultos indicam que se o
paciente tiver sintomas sugestivos de COVID-19 que a PCR deve ser repetida (continuar
precauções) 1,2

Procedimentos que geram aerossóis
•
Assistência à intubação/intubação
•
Extubação
•
Sucção traqueal (sem sistema fechado)
•
Ventilação por saco ou máscara
•
NIV ou VPP sem vedação adequada
•
Tosse/espirro ou qualquer procedimento
que os induza

Vias aéreas e sucção
Supressão da fisioterapia torácica de
rotina 3,4

• Cânula nasal de alto fluxo
• Administração de medicamentos nebulizados
• Ressuscitação cardiopulmonar (antes da
intubação)
• Qualquer procedimento que arrisque desligar o
circuito do ventilador (inclinação)

Medidas gerais
Supressão da mudança de rotina do circuito do ventilador, a
menos que esteja contaminado 6

EPI completo deve ser usado se
houver qualquer risco de aerossóis 1

Verifique a pressão do manguito TET cada 6-12 horas para
garantir que não há fugas e que a pressão é segura <20cm
H2O 2,4

Use sempre un sistema de aspiração
em circuito fechado 2,3,4

Decúbito prono diária pelo menos durante 12 horas (evitar a
desconexão) 1,2,3,4

Nenhuma alteração do sistema de
aspiração
a menos que esteja
contaminado 5

Minimize os cuidados orais/higiene a cada 12 horas
(procedimento de alto risco) 7

Evite desligar o circuito de ventilação

Se for tolerado alimente enteralmente e evite áreas de
pressão 8

2,3,4

Se a desconexão for essencial: Pare o
fluxo no ventilador antes de
desconectar e segure o tubo ET para
evitar gotas de aerossol 4

Cuidado com medicamentos nebulizados (EPI completo) 9,10
Se o paciente estiver com CPAP/NIV, certifique-se de que a
máscara está bem selada e não fuge (de preferência uma
máscara facial completa ou um arnês) 11,12

Este documento é apenas um guia, por favor siga as instruções específicas da sua instituição ou governo.
Tradução gratuita do guia original revisto e endossado pelo Comitê Executivo do ESPNIC
Page 1 of 2

Guia de enfermagem para o cuidado de uma
criança com uma infecção suspeita ou
comprovada por COVID-19
Manutenção do e cuidados centrados na criança e na família:
**Se a criança for COVID-19+va os pais serão os contactos**
Deve-se tomar extremo cuidado com as visitas dos pais até que sejam COVID-19 -vos. Dé instruções diárias de
higiene das mãos, da limitação de superfícies a serem tocadas e no uso de EPI de acordo com as
recomendações locais, antes de se concentrar na área de cuidados ao paciente 13
Minimize os receios das crianças e das famílias em relação aos profissionais de saúde em PPE através de
explicações e jogos adequados à idade e ao desenvolvimento das crianças. 13
Sempre que possível, tranquilize a criança e envolva os pais/ cuidadores primários tanto quanto possível. Use
a tecnologia disponível (como teleconferência) para apoiar a comunicação entre a criança/parente/equipa
médica e a família em geral 13
Para reduzir a exposição, minimize as visitas apenas aos pais/cuidadores primários. As visitas dos irmãos
devem ser evitadas 4,13
Se os pais ou irmãos se tornarem sintomáticos por COVID-19, devem alertar o pessoal imediatamente e não
devem visitar as crianças 13
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