Assunto: Orientações de limpeza e desinfecção do COVID-19 para
equipamentos de ventilação mecânica

Caro Cliente ,

Hoje, considerando que a disseminação do Coronavírus (COVID-19) persiste em toda a
comunidade global, a Philips se mantém firme em seu compromisso de apoiar os sistemas de
saúde e os profissionais de saúde que confiam em nós para ajudá-los a cuidar de seus pacientes.
Como uma empresa líder em tecnologia da saúde, a Philips possui um amplo portfólio de
produtos, serviços e soluções que podem ajudar a lidar com as necessidades de preparação,
resposta e recuperação em caso de um surto desse tipo de vírus.

_

Com o surto, percebemos o impacto de nossas soluções de cuidados respiratórios no apoio aos
sistemas de saúde e prestadores de atendimento, mas também a preocupação significativa em
torno da desinfecção das nossas soluções. Nesta carta, forneceremos recomendações de alto
nível sobre como otimizar o tratamento com VNI e reduzir a probabilidade de transmissão
nosocomial do patógeno do COVID-19 durante a terapia com VNI, além de lhes fornecer os
métodos sugeridos de limpeza e desinfecção.
Recomendações de caráter geral:
1. Siga os princípios gerais para o manejo da insuficiência respiratória hipoxêmica aguda ao
considerar a terapia de ventilação mecânica em pacientes infectados pelo COVID-19.
2. Devem ser cumpridas as medidas de controle de infecções conforme descritas pelo seu
hospital e pelas políticas da secretaria de saúde para evitar a transmissão do vírus COVID-19
durante a terapia. As recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e dos Centros
de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) incluem o uso de salas de
isolamento com pressão negativa para os pacientes e luvas, aventais e máscaras para os
cuidadores [3-4].
3. Se o oxigênio fornecido através da cânula nasal de alto fluxo (CNAF) for uma opção para os
pacientes com insuficiência respiratória hipoxêmica leve, forneça máscaras para serem usadas
sobre a cânula nasal para reduzir o potencial risco de transmissão do vírus pelo ar. Certifiquese de providenciar a intubação endotraqueal e a ventilação mecânica com pressão positiva
em tempo hábil se o estado clínico do paciente se deteriorar [8-9].
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4. Se a pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP) ou a pressão positiva nas vias aéreas em
dois níveis (BiPAP) forem consideradas apropriadas para os pacientes com hipoxemia leve e
hipercarbia, como pacientes com exacerbação da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
[8-10], considere:
 O uso de uma máscara oro-nasal bem adaptada (ou capacete, se
disponível). Máscaras nasais e/ou almofadas nasais são menos desejáveis.
 A utilização de um ventilador de dois ramos com filtros colocados nas saídas do
ventilador.
 A utilização de um circuito de paciente não invasivo Philips Respironics com filtro da
porta expiratória para aplicação de VNI de ramo único usando os dispositivos de
ventilação mecânica hospitalar da Philips [11].
 Intubação endotraqueal e ventilação mecânica de pressão positiva em tempo hábil se
o estado clínico do paciente se deteriorar
5. Os pacientes com comprovação ou suspeita de infecção por COVID-19 que desenvolvem
insuficiência respiratória aguda e falham no teste respiratórios não invasivo podem requerer
intubação endotraqueal e ventilação mecânica com pressão positiva [8-10].

_

As decisões relativas a qualquer tratamento específico devem ser tomadas pelo profissional de
saúde e pelo paciente com base em condições clínicas específicas e nos recursos disponíveis. É
importante ressaltar que as recomendações não se destinam a substituir as diretrizes nacionais
existentes ou os protocolos hospitalares estabelecidos, e também seguir as diretrizes publicadas e
a literatura médica.
Recomendações de limpeza e desinfecção:
Instruções de limpeza:
Aplique um agente de limpeza em um pano macio sem fiapos ou use um lenço descartável. O
pano ou lenço umedecido devem estar saturados, mas não pingando. Passe o agente de limpeza
sobre toda a superfície externa e a tela sensível ao toque do ventilador.
Instruções de desinfecção:
Aplique um agente desinfetante a um pano macio sem fiapos ou use um lenço umedecido
descartável. O pano ou lenço umedecido devem estar saturados, mas não pingando. Passe o
agente desinfetante sobre toda a superfície externa do ventilador.
A seguir estão métodos aprovados que se alinham com as recomendações da OMS e do CDC para
cada plataforma de ventilação:
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COVID-19 Orientações de limpeza e desinfecção do ventilador mecânico Perguntas Frequentes
de clientes:

P1:

Como os dispositivos de terapia devem ser limpos e desinfetados?

R1:

Siga as "Instruções de Limpeza e Instruções de Desinfecção" do Manual do Usuário do
dispositivo. Utilize apenas os agentes de limpeza e desinfecção listados no manual.
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P2:

Haverá novas recomendações para dispositivos de terapia usados em pacientes
infectados pelo COVID-19?

R2:

Não estão previstas alterações no momento, mas as atualizações serão fornecidas
conforme a necessidade de novas informações.

P3:

O que deve ser feito se os protocolos de Controle de Infecção do meu hospital
requerem o uso de agentes de limpeza e desinfecção que não estão nas listas
recomendadas pela Philips?

R3:

Certifique-se de fornecer as listas de agentes de limpeza e desinfecção recomendados
pela Philips para o departamento de controle de infecções do hospital. Informe aos
profissionais de saúde que o uso de agentes que não estão nas listas recomendadas pela
Philips pode danificar o plástico, causar rachaduras e danos irreversíveis ao seu

_

dispositivo.

P4:

O que deve ser feito se a terapia for usada sem instalar os filtros adequados em uma
pessoa infectada pelo COVID-19?

R4:

Sempre use um filtro de bactérias do fluxo principal na porta de saída de gás do paciente,
de modo a evitar a contaminação do paciente ou do ventilador. Não ligue os ventiladores
sem instalar o filtro de entrada de ar apropriado. Filtros não aprovados pela Respironics
podem degradar o desempenho do sistema. Consulte o site da Keredusy para se informar
sobre os produtos aprovados pela empresa para o método de desinfecção das tubulações
de ar: https://www.medizinservice-sachsen.de/en/files/kr1000_liste_validate_en.pdf

P5:

Qual é o grau de eficácia do filtro de bactérias inspiratórias (especialmente no caso de
problemas virais como o COVID-19)?

R5:

O filtro Virobac II® da King Systems Corporation tem uma classificação de eficiência de
filtro bacteriano/viral superior a 99,99%, importante usar marcas que tenham esta
mesma eficiência. No entanto, os filtros não foram especificamente testados para o
patógeno COVID-19.

_
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P6:

A filtragem de exalação irá garantir 100% de proteção ao gás exalado pelos pacientes?

R6:

Embora deva filtrar com eficácia (> 99,99% de eficiência) o gás exalado que passa pela
porta de exalação, a maioria das interfaces de pacientes vazará alguma quantidade de gás
devido a um vazamento não intencional no local onde a almofada fica em contato com a
pele.

P7:

Com que frequência o filtro bacteriano deve ser substituído?

R7:

A frequência e o momento de substituição do filtro irão variar de acordo com o paciente
e o uso. Recomenda-se alterar o filtro entre pacientes e a intervalos regulares conforme
protocolos da instituição de saúde (ou conforme indicado pelo fabricante).
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