
	  

	  

 

 
 

 

 
CUIDADOS COM A VIA AÉREA ARTIFICIAL – COVID-19 

PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA DOMICILIAR 
 
A traqueostomia é uma via área artificial colocada na região anterior do pescoço, que em muitos 
pacientes pode ser definitiva e visa proporcionar a ventilação e adequada oxigenação com o 
auxílio de dispositivos de ventilação artificial, além de facilitar a higiene brônquica. Por ser uma 
forma de comunicação com o meio externo, deixa as vias aéreas mais susceptíveis a infecções, 
portanto, é importante tomar os devidos cuidados. 

! Lavagem das mãos (antes do contato com o paciente; antes da realização de 
procedimentos, como a aspiração traqueal e após o contato com o paciente); 

! Uso de luvas e máscara durante os cuidados com os pacientes; 
! Uso de luva estéril para aspiração aberta; 
! Descartar cateteres de sucção após cada uso. 

 
Estes cuidados acima descritos fazem parte do procedimento padrão e devem ser realizados 
sempre, independentemente, do atual reforço que tem sido divulgado, em relação à higienização. 
 
No caso de infecção por COVID-19 confirmada de algum morador do domicílio que o paciente 
recebe cuidados, medidas adicionais deverão ser tomadas: 

! Isolamento respiratório do caso confirmado, restringindo-o ao confinamento em quarentena 
em um único cômodo da casa e, em hipótese alguma, deve haver contato desta pessoa 
com o paciente; 

! Colocação de um filtro Hepa (do inglês, High Efficiency Particulate Air, filtro de ar 
particulado de alta eficiência) na saída do equipamento de ventilação mecânica ou no ramo 
inspiratório quando o equipamento for de ramo duplo, para que proteja o paciente de 
possíveis partículas aerossóis que possam ser aspiradas pela turbina do equipamento e 
levadas às vias aéreas do paciente. 
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