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INTRODUÇÃO 
O COVID-19, doença causada pelo vírus SARS-COV-2, genericamente denominado 
Coronavírus, constitui uma pandemia e uma ameaça real de colapso do sistema brasileiro 
de saúde, posta sua alta transmissividade e taxa de complicações respiratórias não 
desprezível. Como maior complicação, além do óbito por hipoxemia secundária à 
insuficiência respiratória, está a Síndrome da Angústia Respiratória Grave (SARG), que 
pode rapidamente degenerar para a insuficiência respiratória e morte. Apesar de vários os 
protocolos de tratamento específico para a doença estarem em desenvolvimento, no 
momento a terapêutica baseia-se em evitar a hipoxemia enquanto o processo inflamatório 
agudo da SARG arrefece. Dentre as estratégias de enfrentamento da hipoxemia destaca-se 
a Ventilação Mecânica (VM) que muitas vezes tem como pré-requisito a Intubação 
Orotraqueal (IOT). No contexto do COVID-19 este procedimento torna-se mais desafiador 
do que já é usualmente, posto que procedimento gera aerossóis, que aumenta o risco de 
contaminação de outros pacientes e da própria equipe assistencial. Assim, torna-se 
imperativo que os profissionais envolvidos na assistência a esses pacientes tenham em 
mente e executem as melhores práticas em paramentação/desparamentação e IOT, para 
maximizar os desfechos favoráveis do paciente e minimizar os riscos de 
contaminação/infecção da equipe assistencial. 
 
OBJETIVO 
Realizar reciclagem teórico-prático dos procedimentos de paramentação/desparamentação 
e intubação orotraqueal nos protocolos assistenciais específicos do COVID-19. 
 
PÚBLICO-ALVO 
Médicos da cidade de Itajubá e região. 
 
NÚMERO DE VAGAS 
Serão disponibilizadas 60 vagas, distribuídas em seis turmas de 10 profissionais, três 
turmas no período da manhã e três turmas no período da tarde. 
 
DATA DE REALIZAÇÃO 
26/03/2020 
 
CONTEÚDO DO TREINAMENTO 

● Reciclagem teórico-prática de paramentação e desparamentação em duplas 
(protocolo); 



 
 

● Reciclagem teórico-prática de sequência atrasada de Intubação orotraqueal e 
intubação orotraqueal (técnicas de via aérea difícil). 

 
TEMPO DE DURAÇÃO DO TREINAMENTO 
Sessenta minutos (por sessão). 
 
INSTRUTORES 
Prof. Gerson Yoshinari. 
Prof. Gustavo Martins. 
 
NECESSIDADES 

● Local para realização do treinamento teórico-prático - Auditório do Centro de 
Simulação (FMIT) e salas de simulação. 

● Manequins de simulação de IOT. 
● Equipamentos para realizaçãod e IOT (Laringoscópio com lâminas, filtro de 

ventilação mecânica, bougie, etc.) 
● 70 kits de paramentação (preferencialmente descartáveis) incluindo: máscara N95, 

máscara cirúrgica, capote descartável, gorro descartável, dois pares de luvas 
descartáveis não-estéreis, dois sacos plásticos transparentes (para 
acondicionamento dos EPIs).  
Observações:  

● As máscaras N95 já seriam fornecidas ao alunos para que constituíssem seu 
arsenal de EPI, porém, apesar de desejável, não é obrigatório para a 
realização do treinamento. 

● Se possível, realização do treinamento com o faceshield (viseira) ou óculos 
de proteção. Verificar disponibilidade na instituição. 

● Presença de técnico no laboratório de simulação durante a realização do 
treinamento. 

● Alimentação (lanche para os instrutores e técnico). Não será fornecido alimentação 
aos alunos. 

 
INSCRIÇÃO 
A inscrição será realizada em formulário via web (Google Docs). Serão validadas as 60 
primeiras inscrições. 
 
INVESTIMENTO 
Não haverá custo para os inscritos. 
 
CERTIFICAÇÃO 
Não será fornecida certificação. 
 
CONTATO 
Gerson Yoshinari - gerson.junior@fmit.edu.br - (35)99957-2453. 
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