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SINOPSE

Forças geopolíticas e sociais responsáveis e sérias começam a 
convergir para criarem as condições indispensáveis, a uma escala 
única na história, para enfrentarem pandemias respiratórias, como a 
que vivemos atualmente com a SARS-COVID 2. 
Alguns hospitais, que no passado abandonaram uma alargada comunidade de equipas de socorro de 1.ª linha, encontram-se 
agora disponíveis e sensibilizados para, a uma escala sem precedentes, treinarem o seu pessoal e equiparem-no devidamente, 
de forma a capacita-los para que possam gerir e conter pandemias respiratórias, que nas suas fases iniciais, numa situação de 
crise global, passam acima de tudo e antes de mais pela saúde e total disponibilidade das equipas multidisciplinares dos 
profissionais de saúde.

Dar prioridade à proteção dos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais locais, regionais, centrais e demais pessoal 
que à sua volta gravita, é única forma que existe para se garantir a resiliência das primeiras linhas de defesa. Logicamente, 
quando se lida com surtos respiratórios, o enfoque deve ser na qualidade e natureza dos equipamentos usados para proteção 
respiratória, pois experiências recentes vividas com o Sindroma Respiratório Agudo e Severo (SARS) em 2002 e com o 
Sindroma Respiratório do Médio Oriente (MERS) em 2015, evidenciaram as vulnerabilidades relativas ao uso, ineficácia e 
escassez de respiradores descartáveis, nestas situações de exceção.

Os comentadores e especialistas da indústria começaram então a alertar as equipas de controlo para reverem os seus 
procedimentos relativos aos EPIs usados, avaliarem e concentrarem a sua atenção nos novos dispositivos reutilizáveis para 
proteção respiratória, no âmbito das suas iniciativas e programas para melhorarem a proteção do seu pessoal, de forma a conter 
e gerir uma crise de saúde pública iminente.
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PREMONIÇÃO DE UM SURTO GLOBAL
Em anos recentes, doenças aerotransportadas, como p.e. a influenza, tuberculose e o sarampo 
representaram uma ameaça global mas, não obstante, foram doenças emergentes (Ébola, MERS, H1N1 e 
SARS) com taxas de infeção e contágio relativamente mais elevadas que vieram evidenciar a importância 
dos EPIs na proteção dos profissionais da saúde, no âmbito dos Programas Preventivos de Pandemias.

FATORES CONCORRENTES
As populações urbanas e as viagens frequentes 
promovem a rápida propagação de doenças infeciosas 
aerotransportadas, pois mais de metade da população 
mundial reside em áreas urbanas e nas últimas décadas 
assistimos à aparição de “mega cidades” (com mais de 
10 milhões de habitantes).13 Subjaz, além disso, hoje uma 
mobilidade sem precedentes, com cerca de 8 milhões 
de pessoas a viajarem internacionalmente todos os dias 
(o equivalente a 3 mil milhões de pessoas anualmente).14

Este fluxo de pessoas, em constante crescendo, entre 
áreas densamente povoadas estabelece uma rede de 
trabalho global de elevada conetividade, que tornou as 
barreiras naturais (tempo e distância) ineficazes contra a 
disseminação das doenças. 
As migrações de refugiados vieram colocar ainda mais 
pressão sobre os governos e recursos afectos aos 
cuidados de saúde, pois estes grupos apresentam 
taxas de vacinação muito baixas e uma carga de doença 
muito relevante.15 Em 2014, cerca de 59,5 milhões de 
pessoas – o maior número jamais registado16 – foram 
deslocadas à força. Estes grupos coabitam em 
comunidades fechadas, com acesso muito reduzido a 
cuidados de saúde primários e são confrontados com 
grandes desafios linguísticos e sociais.

O envelhecimento é um dos principais fatores de 
risco na contração de doenças respiratórias e sabe-  
-se que aproximadamente 8,5% da população 
mundial tem mais de 65 anos (617 milhões de 
pessoas).17 No decorrer de um surto de influenza, as 
taxas mais elevadas de infeções e mortalidades 
ocorrem entre os maiores de 65 anos.18 Com o 
crescimento deste grupo de risco, existem mais 
hospitais e outras instituições associadas aos 
cuidados geriátricos que requerem medidas mais 
apertadas para o controlo de infeções.
As taxas de vacinação têm vindo a diminuir, sendo 
que nos anos mais recentes, esta queda, resultou 
em surtos de sarampo. Patologias que se pensavam 
já erradicadas são agora, graças a engenharias 
genéticas, ameaças potenciais. Vírus patogénicos, 
antes contidos, podem ser sintetizados de forma 
rápida com custos muito baixos19 e a imunidade 
(natural ou através da vacinação) já não existe na 
população em geral.
As agências de biossegurança discutem o aumento dos 
riscos destes vírus se libertados em concentrações 
tais que, em populações indefesas, o impacto seria 
rápido e de elevada propagação.
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INFLUENZA: UM PERIGO 
CLARO E SEMPRE PRESENTE.

Globalmente a influenza contribui para cerca de 
3 a 5 milhões de casos de doença severa e 
cerca de 650.000 óbitos anuais a despeito das 
vacinas, antibióticos e outros fármacos que 
existem para aliviarem as complicações.1

n

n

n

1918 – 50 milhões de mortes (gripe Espanhola)3

1968 – 1 milhão de mortes em todo o mundo3 
2018 – 291.000 - 646.000 mortes em todo o mundo4 
Nos EUA 900.000 hospitalizados e 80.000 óbitos.5

SARAMPO:
REGRESSO DUM VELHO FLAGELO.

O sarampo é tão contagioso que 90% das pessoas 
sem imunidade que estejam em contacto próximo 
com um infetado contraem a doença.6 Antes do 
programa de vacinação global que teve início em 
1980 o sarampo provocou cerca de 2,6 milhões 
de mortes em cada ano.7 Em 2018, de acordo 
com a OMS, na Europa foram reportados 41.000 
casos e 37 óbitos, em comparação com 24.000 
casos e 2017 e 5.273 em 2016.8

MERS:
UM PRIMO PERIGOSO DO SARS.

Uma variante do coronavírus que causa síndromas 
respiratórios severos e agudos (SARS). Dada a sua 
natureza altamente contagiosa e taxa muito elevada 
de fatalidades (35%) o MERS é vigiado de perto 
por agências globais.9 O MERS afeta todas as 
idades com óbitos abaixo dos 12 meses aos 99 
anos.10 Em 2014, mais de 2.200 laboratórios 
confirmaram casos em 27 países, incluindo em 
dois profissionais de saúde no EUA.11, 12

O IMPACTO PESSOAL
Em crises sanitárias deste tipo, o aumento súbito de 
admissão de pacientes nos hospitais provoca um 
enorme stress nos recursos (humanos e materiais), 
sendo que os sistemas para cuidados de saúde e 
instituições podem ter apenas algumas semanas 
para se organizarem de forma a conseguir lidar com 
a triagem de um número significativo de pacientes 
que eventualmente terão de tratar e racionalização 
eficiente dos recursos existentes desde o primeiro 
momento. Os profissionais de saúde serão 
obrigados a trabalhar muitas horas sob pressão do 
tempo e enfrentando constrições materiais.
Os hospitais enfrentam ainda o risco da exposição de 
todo o seu pessoal às infeções, com o subsequente e 
inevitável absentismo, existindo registos de altas taxas 
de incidência de infeção e mortalidade entre estes 
profissionais em situações pandémicas, sabendo-se 
que, mesmo com programas ativos de vacinação e 
medidas de higiene muito apertadas, cerca de 20% dos 
trabalhadores são infetados com a gripe sazonal todos 
os anos.20

Durante a SARS (2003), os profissionais de saúde 
representaram uma parte significativa de todas as 
infeções registadas: 16% na Austrália, 22% em 
Hong-Kong, 19% na China e 43% no Canadá, 
contraídas na prestação de cuidados de saúde aos 
seus pacientes.21 As autoridades Federais dos EUA 
consideram taxas de infeção de 25% no planeamento 
das suas projeções pandémicas.22

No tratamento das infeções respiratórias alguns 
procedimentos médicos estão associados à limpeza e 
desobstrução das vias respiratórias do paciente, uma 
tarefa de elevado risco pessoal para quem as conduz. 
Um estudo realizado com enfermeiras, conduzido em 
Toronto durante a crise de SARS, revelou que a 
assistência durante o processo de entubamento, na 
sucção antes do entubamento e a manipulação das 
máscaras de oxigénio eram tarefas de alto risco que 
contribuíam fortemente para a aquisição de doenças.23

“As pessoas com maior risco no SARS 
eram os profissionais de saúde que 
foram infetados por terem estado em 
contacto cara-a-cara muito próximo 
com pacientes, ou em consequência de 
procedimentos médicos que os expôs 
a secreções respiratórias”, de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde.24

Acima de tudo o SARS que eventualmente atingiu 30 
países e teve uma mortalidade próximo dos 10% é 
em si mesmo uma ilustração preciosa dos impactos 
resultantes de uma crise respiratória25 recente. Os custos 
diretos foram elevados em termos de infetados, incluindo  
21% dos profissionais de saúde.26 Medidas sociais 
disruptivas, como por exemplo, a despistagem 
massiva, o rastreio de contactos e vigilância ativa 
destes constituíram ainda um fardo adicional.

SARS – UMA ESTÓRIA DE PRIMEIRA GEMA
Os médicos sabem bem quão depressa uma doença 
respiratória aguda pode irromper e fazer colapsar os 
procedimentos bem definidos num hospital.
Na linha da frente do SARS o caos reinava em todos 
os sítios, desde os hospitais rurais e regionais na China 
até aos hospitais universitários no centro de Singapura.
Ninguém estava preparado para a extensão das 
disrupções que ocorriam e sua urgência, pois havia 
grande dificuldade em encontrar máscaras de reserva, 
mesmo num centro metropolitano. Nestas situações,

as pessoas não usavam as máscaras descartáveis de 
acordo com as diretivas, pois muitos usavam-nas 
sobrepostas durante demasiado tempo, ou cortando 
perigosamente os elásticos para sua fixação, para 
conseguirem mais conforto e fluxos de ar.
O SARS veio evidenciar a inconsistência e confusão 
relativamente à seleção, aplicação, segurança e 
descarte dos EPIs. Decorridos 15 anos sobre o 
episódio aprendemos muito, mas continua a existir 
alguma confusão sobre quais os equipamentos que
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devem ser usados para que doenças e em que 
situações.

As autoridades Federais de saúde 
dos EUA consideram taxas de 
infeção de 25% em profissionais de 
saúde no planeamento das suas 
projeções pandémicas.



O IMPERATIVO DOS EPIs – FOCO NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA LINHA DA FRENTE

SOLICITAÇÕES AO SISTEMA 
SURTOS E ESCALA
No decurso de um surto, as alterações abruptas nos 
sistemas de saúde refletem-se rapidamente, deixando 
pouco tempo para que as políticas de preparação dos 
hospitais sejam implementadas e os recursos 
aumentados, o que obriga que sejam os recursos 
existentes a terem de suportar o impacto das primeiras 
vagas pandémicas.
Uma época má de gripe sazonal pode colocar pressão 
súbita e intensa em muitos serviços de emergência 
hospitalar, enfermarias e unidades de cuidados 
intensivos, que normalmente têm uma capacidade 
reduzida, mesmo nos melhores momentos. A escala 
dos surtos flutua de ano para ano tornando muito difícil 
antecipar a procura e, por tal razão, definir políticas ou 
planos credíveis, por parte dos responsáveis.
Por exemplo, na última estação gripal nos EUA, que foi 
séria mas não extrema, fontes industriais referiram que 
os hospitais rapidamente ficaram sem espaço nos 
serviços de emergência e sem camas para doentes.27

Os responsáveis pelo planeamento a nível federal nos 
EUA prevêem que a próxima pandemia dará lugar a:28

n 

n 

n 

n 

n 

45 milhões de pessoas com necessidades de cuidados 
ambulatórios
1 a 10 milhões a necessitarem de hospitalização 
130.000 a 1,5 milhões a necessitarem de cuidados 
intensivos
65.000 a 750.000 a requererem ventilação mecânica 
200.000 a 2 milhões de óbitos

“Enquanto especialistas no controlo de infeções, a nossa 
principal preocupação durante uma pandemia é não 
podermos contar com pessoal especializado, não 
dispormos de camas e medicamentos, nem termos 
equipamentos disponíveis e, em consequência, não 
podermos prestar os cuidados de saúde a todos de que 
deles necessitem,” diz a Dr.ª Cathryn Murphy enquanto 
consultora da equipa de controlo de infeções da OMS 
que trabalha na prevenção da propagação do SARS na 
Região do Pacífico Ocidental.

Num momento em que a saúde e o desempenho das 
equipas de cuidados médicos são fundamentais para 
a estratégia de gestão e contenção, os EPIs 
representam um papel essencial. Durante o SARS, o 
Vietname, que inicialmente reportou uma taxa 
nacional de 58% de profissionais de saúde infetados, 
não registou quaisquer infeções no período atual, 
atribuindo-se como razão para tal facto o uso de 
Equipamentos de Proteção Individual adequados.29

Os patogénicos responsáveis pelas infeções respiratórias 
severas podem expor os trabalhadores a contatos diretos, 
bem como a aerossóis que tenham capacidade para 
vencer distâncias ou manterem-se em suspensão durante 
várias horas, aumentando assim a exposição. No âmbito 
da prestação de cuidados de saúde, desde o momento da 
apresentação inicial até ao momento em que o paciente é 
isolado, podem ocorrer contatos próximos com até 10 
profissionais de saúde e deslocações significativas nas 
áreas comuns dos hospitais.

“O maior risco de infeção radica no pré-
diagnóstico, pois tão logo os profissionais 
médicos tenham um diagnóstico são 
rapidamente acionados os protocolos e 
equipamentos de proteção. Antes disso, 
podem ter potencialmente infetado as 
equipas de receção e triagem, bem como 
outros pacientes presentes em salas de 
espera normalmente sobrelotadas, assim 
como outros clínicos ou pessoal auxiliar 
não protegidos. Em serviços de emergência 
sobrelotados é comum ver-se camas 
alinhadas nos corredores aguardando a sua 
vez para serem encaminhadas, constituindo 
uma vez mais um risco no controlo de 
infeção”, diz a Prof. MacIntyre. 
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A proteção dos profissionais de saúde melhorou de 
forma alargada nos últimos 20 anos. Luvas e fatos 
integrais são agora parte das rotinas na triagem e 
tratamento de pacientes. Nos Estados Unidos a OSHA, 
em colaboração com os Centros para Controlo e 
Prevenção de Doenças (CDC), têm vindo a promover 
de forma consistente a segurança dos trabalhadores e 
a adoção e uso de EPIs na prestação de cuidados de 
saúde. Este trabalho baseia-se muito nos esforços 
feitos pelas comunidades envolvidas com a prevenção 
de infeções. A OSHA, CDC/NIOSH (Instituto Nacional 
para a Segurança e Saúde Ocupacional) e a OMS 
emitiram, todas elas, linhas orientadoras para a 
proteção dos profissionais de saúde de doenças 
infeciosas. Estas orientações enfatizam o uso de 
dispositivos para proteção respiratória, incluindo 
respiradores do tipo FFP2 e respiradores motorizados 
operando em pressão positiva (PAPRs).



PRÓS & CONTRAS –  PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA TRADICIONAL

MÁSCARAS DESCARTÁVEIS (FFP2/N95) RESPIRADORES MOTORIZADOS PRESSÃO POSTIVA 
TRADICIONAIS (MONTADOS NA CINTURA OU CABEÇA)

n

n

n

n

Simples e fáceis de usar
O uso rotinado permite a familiarização com a 
máscara
Disponíveis próximo dos pacientes e prontas 
para uso
Compatíveis com outros EPIs – capuzes, 
viseiras e fatos

n

n

n

n

n

n

Elevada proteção (APF 25)
Fluxo de ar assistido, muito confortável para o 
utilizador – ar fresco frio
Limpa o ar exalado – sem resistência respiratória
Não provoca embaciamento
A viseira permite uma boa visão da cara do 
utilizador e promove interações com os pacientes
A sua reutilização reduz a pressão nos stocks

n

n

n

n

n

n

n

Proteção baixa e não confiável (APF 10). Vedação 
na face ineficaz, que pode comprometer a proteção, 
especialmente nos homens com pelos na cara
Ajustamento difícil, o que obriga a manter stock 
de vários tamanhos e modelos para cobrir um 
universo alargado de utilizadores, tendo em conta 
o género, etnia, idade e morfologia 
Conformidade muito reduzida – desconforto 
(calor, humidade, resistência respiratória, 
acumulação de CO2) e embaciamento, sobretudo 
em óculos corretivos
Exacerbamento do stress térmico afetando a 
saúde dos utilizadores, ou mesmo dos cuidados 
prestados a pacientes, pois os prestadores de 
cuidados devem abreviar todos os seus atos nas 
áreas contaminadas, para as retirarem
Tonturas (recirculação do ar respirável) e 
resistência à respiração provocando fadiga
Dificultam a comunicação verbal
A natureza do seu descarte obrigatório implica a 
constituição de elevados stocks e as cadeias de 
aprovisionamento colapsam em situações de 
procura intensa
A quantidade usada ao longo do tempo torna 
esta solução muito dispendiosa, pois regra geral 
devem ser usadas duas máscaras por cada 
turno de 8 horas de trabalho
Geram enormes volumes de resíduos perigosos.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Pesados, volumosos e difíceis de usar por 
períodos longos, ou quando é exigida mobilidade
Não são compatíveis com outros EPIs – capuzes 
e viseiras
Complexos – dificuldade na colocação/retirar 
remoção e longos períodos para reprocessamento
Requer treino e reciclagem significativos, 
especialmente para evitar contaminações 
durante a sua remoção
Os cabos das fontes de alimentação podem 
enlear-se no equipamento
Ruidosos e dificultam a audição quando são 
usados estetoscópios
Complexos e as suas múltiplas partes retardam 
a sua disponibilidade para reutilização quando 
necessários
Custos muito elevados à partida
Constrições de armazenagem, devido aos seus 
múltiplos acessórios

DESAFIOS À ADOÇÃO E USO DE EPIs
Muito embora as luvas e fatos de proteção tenham feito o 
seu percurso em termos de utilização diária na prestação 
de cuidados de saúde, na proteção respiratória não 
aconteceu assim, pois estes são desafios que se colocam 
ao conforto dos utilizadores e constituem barreiras às 
interações com os pacientes. A proteção respiratória foi 
apenas reservada para o diagnóstico de doenças 
respiratórias (no caso da TB), ou em pandemias.
Não obstante, o uso de respiradores FFP2 (N95s) foi 
adotado globalmente pelos hospitais nestas situações, 
devido à facilidade inerente ao seu uso e a maior parte dos 
profissionais de saúde já as terem usado ou terem sido 
treinados para usarem máscaras FFP2 (N95). Este tipo de 
respiradores, aceites como bons para o efeito, enfermam 
porém de muitas debilidades para a proteção dos 
prestadores de cuidados de saúde, incluindo o seu 
ajustamento imperfeito ao rosto, desconforto (calor, 
humidade e resistência à respiração) e uso inadequado. A 
natureza descartável destes dispositivos determina desde 
logo um enorme aumento na procura, volumes que 
conduzem à escassez na oferta, o que pode dar origem a 
que os prestadores dos cuidados tenham de reutilizar as 
suas máscaras ou, no extremo, serem expostos sem 
proteção alguma, condições que potenciam o stress, 
taxas de infeção e absentismo destes profissionais.
“Globalmente, poder-se-á dizer que os equipamentos de 
proteção que muitos hospitais têm em armazém podem 
estar fora de prazo, terem sido adotados de forma 
inconsistente, ou serem insuficientes para as 
necessidades. Esta é uma combinação letal para que 
nela possamos confiar, em situações infeciosas agudas 
e de alta pressão,” um aviso da Prof. MacIntyre.
Nos EUA30, 31 existem 18 milhões de profissionais de 
saúde distribuídos por 5.500 hospitais e calcula-se que 
seriam necessárias cerca de 7,3 mil milhões de máscaras 
FFP2 (N95) para proteger os trabalhadores durante uma 
pandemia.32 Atualmente, são mantidas em stock32 cerca 
de 60 milhões de máscaras e não existem diretivas 
nacionais (p.e. relativas à temperatura, humidade, 
exposição a UVs) para manter os stocks de EPIs, 
deixando isto simplesmente ao critério dos hospitais 
regionais e estatais para financiarem e gerirem os 
seus stocks deste tipo de equipamentos críticos.
Nalguns casos, quando os profissionais de saúde não 
podem usar máscaras do tipo FFP2 ou quando os 
hospitais adotaram protocolos de proteção mais exigentes e 
ambiciosos, são usados respiradores motorizados de 
pressão positiva que, apesar de oferecerem claras 
vantagens em relação às máscaras descartáveis (maior 
grau de proteção, reutilização, e muito maior conforto no 
seu uso), este tipo de respiradores motorizados são ainda 
usados de forma minimalista.
As grandes barreiras para a sua adoção mais universal 
radicam no seu atravancamento, elevado peso e elevada 
complexidade que impedem a sua rápida colocação, 
limpeza, desinfeção e reprocessamento. Quando 
confrontados com a escolha entre um respirador FFP2, 
possível de colocar em questão de segundos, e um 
respirador motorizado que consome cerca de 5 minutos 
para ser colocado, os utilizadores, sujeitos à pressão do 
tempo, tenderão a optar pela solução mais simples e rápida, 
mesmo comprometendo a sua segurança pessoal.
Durante a epidemia do Ébola, cerca de 800 profissionais de 
saúde, incluindo enfermeiros e médicos dos EUA e RU, 
contraíram a doença.3  
Foram então reportadas como causas, o desconforto 
inerente ao uso dos equipamentos, calor que geravam e 
tempo consumido para os colocar, o que veio apenas 
enfatizar a desadequação dos EPIs tradicionais usados
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nos cuidados de saúde. Em resposta, a OMS e CDC 
lançaram um desafio à indústria no sentido de se 
desenvolverem equipamentos melhorados, 
especificamente desenvolvidos para proteção

respiratória de profissionais de saúde, expurgando 
desta forma os desafios que se punham à sua adoção 
e conformidade (O Grande Desafio, 2015).34

PRÓS PRÓS

n

n



n

n

n

n

As organizações devem rever regularmente a 
adequabilidade e ajustamento dos seus planos 
focando-se na proteção dos trabalhadores.
Respeitar o mundo microbiológico. Doenças 
respiratórias graves podem propagar-se 
rapidamente e não discriminam.
Rever novos EPIs e olhar com atenção para os 
custos vs benefícios que aportam os 
Respiradores Motorizados de Pressão Positiva.
Investir em EPIs aprovados com elevada proteção 
e fáceis de usar.

n

n

n

Implementar usos rotineiros e treinar a prática no 
uso, colocação/remoção, descarte correto, 
limpeza e desinfeção, garantindo assim que o 
pessoal confia nos seus equipamentos quando, 
sob pressão, tiver de os usar.
Garantir que os equipamentos respiratórios são 
mantidos próximo dos locais onde os cuidados de 
saúde têm de ser prestados, são facilmente 
acessíveis e estão preparados para serem usados.
Rever os protocolos e planos para equipamentos 
reutilizáveis para rentabilizar o espaço, inventário, 
reduzir desperdícios, descartes, carências e 
assegurar os testes de ajustamento.

n

n

Seguir linhas orientadoras internacionais e locais 
para garantir o uso de respiradores durante todos 
os procedimentos de elevado risco de aerossóis, 
p.e. entubações.
Para se garantir o ajustamento correto dos 
respiradores à face, incluindo aqui as FFP2, é 
obrigatório fazer testes Fit2Fit todos os anos, pois 
pessoas que ganhem ou percam peso, deixem 
crescer ou retirem pelos faciais durante este período 
necessitam de ser reavaliados, para se determinar 
a estanqueidade facial dos respiradores.

Assoc. Prof. Cathryn Murphy

UMA NOVA ERA NA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

DICAS IMPORTANTES PARA EPIs ENQUANTO PARTE DAS PREPARAÇÕES PANDÉMICAS:

Existe um mandato claro por parte dos hospitais de 
todo o mundo para se dar prioridade à melhoria das 
políticas, procedimentos e qualidade dos 
Equipamentos Proteção Individual. Logicamente, 
quando se lida com pandemias respiratórias, o foco 
centra-se nos equipamentos para proteção 
respiratória. Nas condições atuais, em que o 
escalamento e magnitude do surto se preveem 
significativos, surge agora o apelo urgente para o 
desenvolvimento de melhores respiradores, 
adequados aos profissionais da saúde. 
A Prof.MacIntyre, que liderou o maior corpo técnico de 
investigação internacional no uso de proteção respiratória 
por cuidadores de saúde, deu forma a um corpo de 
importância transcendente, pois influenciou as linhas 
orientadoras para uso de EPIs, concordando ela que a 
sua materialização agora é urgente. 
A maioria das equipas clínicas está treinada no uso de 
EPIs, mas esta é uma tarefa que tem de ser refrescada 
constantemente. Os hospitais e demais  instituições de 
saúde devem rever a acessibilidade dos EPIs e melhora-la, 
devendo ainda avaliar novos equipamentos existentes 
no mercado que aumentem o conforto, confiram

maior proteção e aportem outras vantagens na ótica 
da sua possível e desejável reutilização. A utilização de 
EPIs no dia-a-dia irá permitir que as equipas se 
familiarizem com aqueles para facilitar a sua adoção e 
utilização correta em completa conformidade, quando 
a pressão se coloca. 

“Os decisores devem ter em mente que 
as tarefas e responsabilidades podem 
alterar-se brusca e rapidamente em 
situações de pressão e que outros 
profissionais clínicos podem ter de 
praticar procedimentos de risco diferentes 
dos que normalmente são incumbentes, 
em substituição de um colega ocupado, 
ou ausente, o que obriga a que todo 
pessoal seja treinado e preparado para 
colocar/retirar os EPIs de forma segura e 
rápida.” um conselho da Prof. MacIntyre. 

Os relatórios emitidos pelos prestadores e reguladores 
de cuidados de saúde em 2018 na Conferência 
Internacional de Proteção Respiratória explicitam os 
seus requisitos específicos para respiradores usados 
por profissionais na prestação de cuidados de saúde.: 

n 

n 

n 

n 

n 

Melhorar a sua confiabilidade no ajustamento à face
Compatibilidade com todos os EPIs usados
Facilidade de reprocessamento
Utilizáveis em situações de emergência e não-
emergência
Minimizar os aspetos negativos dos Respiradores 
Motorizados de Pressão Positiva – menos 
ruidosos, mais leves, sem cintos

Na mesma Conferência, o presidente da NIOSH 
declarou que inovação dos dispositivos respiratórios 
era imperiosa para melhorar a proteção, conformidade, 
aceitação dos utilizadores e adoção por parte dos 
prestadores de cuidados de saúde. 
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AO ENCONTRO DAS NECESSIDADES PARA MELHOR PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

Fatores complexos convergem para o aumento do risco de um surto epidemiológico respiratório. Os hospitais centrais e locais, 
conjuntamente com as equipas de emergência, são a chave central dos planos de resposta e prontidão dos governos. Durante 
uma pandemia global, para poderem responder, estas organizações e o seu pessoal serão colocados sob pressão extrema. 
Existem entre os hospitais e especialistas profundas preocupações e fundadas suspeitas que, no que concerne o controlo de 
infeções, poucos serão os hospitais preparados para tal. 

O sucesso das respostas dependerá dos profissionais de saúde estarem ou não protegidos com EPIs adequados e estarem 
familiarizados e treinados para seu uso de forma adequada. Devido a estas questões, quando são usadas proteções respiratórias 
convencionais e tradicionais, existem fortes razões para serem avaliadas as novas tecnologias disponíveis para proteção respiratória 
e estas serem tidas em conta, adotando sistemas reutilizáveis para uso quotidiano e/ou em crises sanitárias, que cumpram as 
melhores práticas identificadas e recomendadas pelas agências internacionais responsáveis pelo controlo de infeções, garantindo 
assim a proteção destes profissionais. Tal foco melhorará de forma exponencial a proteção dos profissionais de saúde, para se poder 
garantir que estarão em condições de trabalhar e regressarem às suas casas e para o seio das suas famílias, bem e em segurança.

Ao longo das últimas duas décadas houve pouca inovação 
no desenvolvimento dos respiradores e poucos foram 
especificamente concebidos para uso em cuidados de 
saúde, tendo antes muitos deles sido transferidos 
diretamente de aplicações industriais.
Uma nova geração de respiradores incorpora agora 
necessidades específicas na área da saúde, endereçando 
as limitações das tradicionais FFP2 (N95) e Respiradores 
Motorizados de Pressão Positiva tradicionais. Estas não 
são alterações interativas, mas correspondem antes a 
uma alteração do paradigma na proteção respiratória. 
Tecnologias avançadas podem agora aportar aumentos 
significativos no desempenho, conforto para o utilizador, 
facilidade no uso e eficácias operacionais únicas para 
proteger os profissionais de saúde. 
A investigação da Prof. MacIntyre permitiu perceber que 
os profissionais de saúde se sentem mais confortáveis 
com Respiradores Motorizados de Pressão Positiva do 
que com respiradores passivos de qualquer outro tipo, 
quando usados por períodos muito longos35. Ela verificou 
que quanto menos peças os RMPP têm e quanto mais 
fáceis forem de colocar ou retirar, mais fácil se torna o 
processo da sua adoção para além de minimizarem as 
auto contaminações. Compreendeu esta especialista que 
os RMPP com baterias usadas à cintura, ou que usem os 
RMPP com baterias usadas à cintura, ou que usem 
mangueiras (traqueias), podem mesmo aumentar o risco

de auto contaminação no processo da sua colocação, o 
que obriga a mais investigação nesta área em particular, 
para se poder reduzir o risco de auto contaminações, 
porque quanto menos peças tiver e quanto menor for o 
dispositivo menos tempo consome para desinfeção e 
mais rapidamente pode voltar a ser  colocado em serviço. 
Um dispositivo inovador eliminou as principais 
desvantagens das máscaras FFP2 e dos tradicionais 
RMPP. Os respiradores CleanSpace são ultraleves 
(<400g), simples (sem mangueiras/cintos), muito 
pequenos e com fluxos de ar assistidos, características 
que lhes conferem elevado conforto no uso: sintetizando, 
poder-se-á dizer que oferecem níveis de proteção 
apenas atribuíveis aos RMPP com a facilidade de uso 
semelhante à de uma máscara FFP2. Os respiradores 
CleanSpace classificam-se com um Fator de Proteção 
(APF) 50 (semi máscara) ou 1000 (máscara facial 
integral). A tecnologia patenteada AirSensit™ foi 
desenvolvida por engenheiros biomédicos envolvidos 
no desenvolvimento de dispositivos CPAP (usados 
para tratar a apneia do sono) na ResMed, fabricante 
global de dispositivos médicos. O equipamento é 
reutilizável, compacto e modular, com enorme 
flexibilidade operacional e facilmente armazenado. 
Com o suporte de consultadoria em cuidados de saúde, a 
engenharia responsável pela sua conceção concentrou-se 
na redução do tempo de treinonecessário para seu uso 

e no reprocessamento, para reduzir o potencial de 
contaminação em pontos de alto risco, nas tarefas 
necessárias para sua colocação/remoção.
“Todas as evidências apontam o status quo como sendo 
o resultado de um conjunto de circunstâncias. Não 
estamos a adotar novos equipamentos de forma 
suficientemente rápida, muito embora esteja disponível 
tecnologia imensamente inovadora, que merece ser 
avaliada e posta em uso tão rápido quanto possível, para 
fazer face às ameaças existentes,” diz a Dr.ª Cathryn Murphy. 
“Resguardar e proteger os profissionais de saúde que 
operam na linha da frente em qualquer surto perigoso 
depende, em primeira instância, da forma como se 
melhora a sua identificação e familiaridade com o nível 
mais seguro de proteção respiratória disponível, 
conferindo-lhe o acesso a equipamentos com tamanho e 
ajustamentos que sejam confortáveis e suficientemente 
ligeiros para poderem ser usados ao longo de horas 
consecutivas.” 
Os respiradores CleanSpace, com autonomia para 8 horas 
consecutivas, requerem tempos de recarregamento 
muito curtos e são complementados por um vasto leque 
de opções. Esta é uma nova geração de respiradores que 
os profissionais de saúde têm à disposição, para sua 
proteção e conforto, disponíveis no imediato e cuja 
colocação em funcionamento é feita com apenas ‘dois 
cliques’.

PROTEÇÃO PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
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UMA INOVAÇÃO RELEVANTE PARA PROTEÇÃO
RESPIRATÓRIA PESSOAL NA ÁREA DA SAÚDE
Os respiradores CleanSpace HALO conferem um grau de proteção muito mais elevado que as máscaras descartáveis 
de qualquer tipo e são mais confortáveis e económicos que quaisquer outros respiradores no mercado global.

UNIDADE MOTORIZADA: 
n

n

n

A tecnologia patenteada AirSensit™ permite entregar ar fresco 
e filtrado, em resposta das solicitações do utilizador e de 
acordo com o seu ciclo sinusoidal respiratório, para conferir 
ao portador o mais elevado nível de proteção.
Entrega um fluxo de ar até 230 lpm, com autonomia de 
trabalho até 8 horas contínuas.
Quando são usados estetoscópios, o portador pode silenciar o 
motor, usando, para o efeito, uma técnica respiratória controlada.

MÁSCARA: 

n

n

n

Transparente, transmissão clara da voz, para facilitar a 
comunicação verbal.
Em silicone, qualidade médica, isenta de látex, garantindo 
um excelente ajustamento ao rosto, sem com isso 
causar desconforto. O ar fresco insuflado na máscara 
mantém o portador fresco, remove a humidade e o ar 
viciado e impede embaciamentos.
Opções de semi máscara, ou máscara facial integral.

CONCEÇÃO: 
n

n

n

Baixo peso  (<400g), sem cabos, 
sem mangueiras e sem baterias 
montadas na cintura.
Poucas peças e superfície muito 
reduzida, para aumentar a rapidez 
na limpeza/desinfeção, acelerando 
assim o seu retorno ao serviço.
Placas coloridas e personalizadas 
para evidenciarem a consignação a 
determinados utilizadores ou zonas 
específicas.

FILTRO:
n HEPA*/P3), grau proteção 99,97%, eficiência 

filtragem 0,3 microns e superior.
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PROFESSORA RAINA MACINTYRE
A Prof.Mactyre é Investigadora Principal no NHMRC (National Health and Medical Research Council, Áustralia) e 
professora de Biossegurança Global. Dirige o Programa de Biossegurança no Instituto Kirby na Universidade de 
New South Wales, que se dedica à investigação em epidemiologia, vacinologia, EPIs, prevenção de 
bioterrorismo, modelação matemática, epidemiologia genética, saúde pública e ensaios clínicos em doenças 
infeciosas. A investigação da Prof. Macintyre centra-se em quatro áreas específicas: Equipamentos Proteção 
Individual, vacinologia, resposta epidemiológica & doenças infeciosas emergentes e biossegurança. 

PROFESSORA HONORÁRIA ASSOCIADA ADJUNTA CATHRYN MURPHY
A Dr.ª Murphy é diretora executiva da Infection Control Plus, uma empresa de consultadoria, independente e 
internacional. Com uma experiência de 30 anos na prevenção global de infeções e controlo comunitário, os pontos 
altos da sua longa carreira incluíram ter colaborado como investigadora convidada na Divisão de Qualidade em 
Cuidados de Saúde e Prevenção de Infeções no CDC, Geórgia, em 2000, tendo depois cumprido uma missão de 
curta duração no Sudeste Asiático, integrada na OMS, durante o surto epidémico SARS, em 2003. Foi responsável 
pela gestão do Programa Governamental para Controlo de Infeções do Estado New South Wales, de 1997 a 
Dezembro de 2004, com responsabilidades programáticas em mais de 200 hospitais.

Conflito de interesses: A Prof. Associada Cathryn Murphy é consultora para a indústria médica e fabricantes de 
dispositivos médicos, incluindo a CleanSpace Technology Pty Ltd. 
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