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Acest document este menit să vină în ajutorul fizioterapeuților implicați în gestionarea pacienților 

afectați de COVID-19. Considerând complexitatea și fragilitatea pacienților afectați, vă recomandăm, 

acolo unde este posibil, să apelați la fizioterapeuți cu experiență și/sau formare de specialitate în 

Fizioterapia respiratorie, care vă pot oferi sprijinul pentru a traduce și adapta practica la realitățile 

clinice specifice descrise în acest document și în celelalte linii directive oficiale menționate aici. 

 

PREMISĂ  

Considerând evoluția continuă și rapidă a cadrului epidemiologic, indicațiile conținute în acest document 

NU trebuie considerate prescriptive și vor trebui ÎNTOTDEAUNA adaptate la directivele „Unităților de 

criză” și aprobate de Directorii structurilor însărcinate cu gestionarea subiecților afectați de COVID-19, în 

mediul de lucru specific al fiecărui profesionist în parte.  

 

 



1. INTRODUCERE 

Pacientul cu o boală cauzată de coronavirus (COVID-19) poate dezvolta pneumonie caracterizată prin 

infiltrate interstițiale bilaterale cu insuficiență respiratorie acută hipoxemică (ARDS – Acute Respiratory 

Distress Syndrome) ca și consecință la o alterație gravă a raportului ventilație-perfuzie și posibil shunt.  

Pacientul hipoxemic acut poate manifesta o dispnee persistentă, în ciuda administrării de flux de 

oxigen > 10-15 L/min, în mască, cu rezervor. În aceste cazuri, pot fi utile și alte instrumente, precum 

High-flow nasal oxygen (HFNO) sau aplicare unei presiuni pozitive pe cale non-invazivă cu CPAP sau NIV 

ce poate fi utilizată doar la pacienții internați în structurile spitalicești adecvate.  

IMPORTANT: CONSIDERAȚI RISCUL RIDICAT DE EȘEC AL GESTIONĂRII NON-INVAZIVE ȘI NECESITATEA DE 

MONITORIZĂRII ATENTE ÎN CAZUL POTENȚIALEI DETERIORĂRI CLINICE RAPIDE. 

Cu toate acestea, acolo unde se impune necesitatea de a adopta aceste tehnici, trebuie ținut cont de 

POSIBILA DETERIORARE RAPIDĂ A HIPOXEMIEI și de necesitatea intubării și ventilării mecanice 

invazive. Ținând cont de riscurile de nereușită a NIV, este NECESARĂ gestionarea acestor pacienți prin 

disponibilitatea imediată a personalului capabil să efectueze intubarea endotraheală.  

Atunci când este indicată, administrarea de CPAP/NIV poate fi efectuată prin diferite tipuri de interfață, 

în funcție de disponibilitate și de indicații (mască oronazală, total face sau cască). În opțiunea de utilizare 

a CPAP/NIV, trebuie considerat și nivelul de potențială difuziune ambientală a particulelor de aerosol.  

ARIR subliniază cu precădere următoarele:  

„Unul dintre aspectele critice ale pacientului 2019 nCoV în faza intermediară – între debutul bolii și 

potențiala evoluție critică, inclusiv în relație cu co-patologii – se află în alegerea oxigenoterapiei și a 

invazivității suportului respirator (Level of Care). Suporturile non-invazive (CPAP, BiPAP, NIV și HFNO) pot 

corecta hipoxemia ajutând la gestionarea insuficienței respiratorii (chiar și în absența datelor univoce în 

literatură) și la întârzierea sau evitarea intubării endotraheale (și a posibilelor complicații și efecte ale 

acesteia asupra outcome), CU TOATE ACESTEA, există evidențe din datele epidemiei SARS că aceste 

metode pot mări riscul de difuziune aerogenă a virusului. De luat în considerare: dacă pacientul prezintă 

factori prognostici ce duc la necesitatea unui sprijin ventilator invaziv, este preferabil să recurgem la 

intubarea la alegere (preventivă), mai curând decât la cea „de urgență” (în condiții de declin), pentru a 

minimaliza complicațiile intubației în sine, pe lângă reducerea riscurilor de eroare – contaminare a 

persoanelor personalului sanitar”.  

SIAARTI: „Parcursul de asistență pentru pacientul afectat de COVID-19 Secțiunea 2 – Recomandări 

pentru gestionarea locală a pacientului critic – versiunea 01 publicată la 14/03/2020. 

 

TAKE HOME MESSAGE: NU INSISTAȚI CU TRATAMENTELE NONINVAZIVE, DACĂ PACIENTUL NU 

RĂSPUNDE RAPID LA STRATEGIILE EFECTUATE, ALERTAȚI ECHIPA!!! 

 

REȚINEȚI: Este oportun să adoptați strategiile comune, training în echipe multidisciplinare, ținând cont 

și de nivelurile de îngrijire disponibile, de aparaturile din dotare și de fezabilitatea asistenței intensive 

în mediile dedicate.  



DINTRE INTERVENȚIILE SUGERATE, ÎN RAPORT CU CELE DE MAI SUS, REȚINEM:  

1A. PACIENTUL ÎN RESPIR SPONTAN SAU ÎN NIV  

1) OXIGENOTERAPIE CONVENȚIONALĂ: Nu este recomandată utilizarea canulelor nazale care 

determină o dispersie mai mare a picăturilor (droplet). Este recomandată utilizarea măștii faciale până 

la 5 L/min, măștii cu rezervor până la 10 L/min sau măștii Venturi până la FiO2 60% cu adăugarea măștii 

chirurgicale pe fața pacientului, poziționată corect și înlocuită la fiecare 6-8 ore.  

2) HIGH FLOW NASAL OXYGENATION (HFNO): cu un debit de cel puțin 50 L/min și FiO2 până la 60%. 

Canulele nazale trebuie să fie bine poziționate în interiorul nărilor și trebuie utilizată și o mască 

chirurgicală bine poziționată peste canulele nazale, în fața gurii și nasului pacientului. Și în acest caz, 

masca trebuie înlocuită la fiecare 6-8 ore. Pentru subiecții care adoptă un tipar respirator cu gura 

deschisă, poate fi utilă, cu scopul de a îmbunătăți SpO2, utilizarea unei măști NIV non vented aplicată 

prin racord în T la sistem (vezi poza de mai jos). 

  

3) VENTILAȚIA NONINVAZIVĂ (CPAP/NIV): Efectuarea unei singure tentative cu durata maximă de 1 h. 

Dacă nu se observă ameliorări substanțiale, nu insistați și anunțați echipa.  

INTERFAȚĂ: pentru a reduce la minim riscul de aerosolizare a materialului infectat, interfața cea mai 
sigură rezultă a fi casca. În cazul alegerii măștii faciale, este preferabil să fie utilizată alături de un 
circuit dublu cu valvă pentru expir. Dacă este necesară combinarea măștii faciale cu monocircuit, 
recurgeți la versiunea dotată cu valvă pentru expir integrată și nu cu exhalation port, pe lângă filtrul 
antimicrobian instalat.  
 
UMIDIFICARE se recomandă recurgerea la un ventilator cu dublu circuit în modalitate non-invazivă, cu 
umidificator încălzit activ (HH)  
 
FILTRE ANTIMICROBIENE: Evaluați poziționarea în funcție de setarea ventilației și a DPI aflate la 
dispoziția personalului. Poziționați filtrele în așa fel încât să protejeze pacientul și ventilatorul (dacă 
este necesar), precum și să limiteze dispersia aerului expirat în mediul înconjurător.  

 

 

 

 



Vă sugerăm să consultați:  

• SITE-UL SIAARTI: PARCURSUL DE ASISTENȚĂ PENTRU PACIENTUL AFECTAT DE COVID-19 

Link: http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-

%20documenti%20SIAARTI/LINEE%20DI%20INDIRIZZO%20ASSISTENZIALI%20DEL%20PAZIENTE%20CRITI

CO%20AFFETTO%20DA%20COVID-19.pdf 

• WEBINAR AIPO COVID 19 CUM SĂ MINIMALIZĂM RISCUL DE DISPERSIE PRIN AER ÎN TIMPUL 

SUPORTULUI RESPIRATOR https://www.youtube.com/watch?v=Qs0hrmTk_FQ 

• EMERGENZA CORONVIRUS- DUMENTAZIONE REGIONE VENETO_ AZIENDA ZERO 

Link: http://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus 

Galerie video:  

− Canule nazale debit ridicat 

− Cască CPAP cu bretele 

− Cască NIV fără bretele  

 

Un aspect relevant este reprezentat de postura asumată de pacient. Evitați postura Slumped  (alunecată 

în pat), favorizând o poziționare corectă în poziția semi-așezat sau așezat. Când este posibil, și în strictă 

colaborare cu echipa, favorizați alternarea decubitelor laterale și eventual considerați indicația pentru 

poziția semi-ventrală sau ventrală. 

ATENȚIE: Schimbările de postură pot modifica raportul de ventilație/perfuzie și pot duce la o ameliorare 

a schimburilor gazoase, dar și la o înrăutățire neașteptată. Rezultă deci necesară o evaluare atentă și o 

monitorizare strictă, atât clinică, cât și structurală.  

Este necesară reducerea la minim a efortului pacientului, inclusiv în timpul menținerii posturilor. Din 

acest motiv, este recomandată utilizarea pernelor/suporturilor auxiliare care permit o poziție stabilă 

fără a necesita un efort (muncă activă) din partea pacientului.  

NOTĂ IMPORTANTĂ: Până astăzi, nu există nici o recomandare clară în raport cu utilizarea NIV (în orice 

accepțiune a acestuia) în timpul insuficienței respiratorii acute hipoxemice de novo sau asociată specific 

cu pneumonie virală. Întârzierea în IOT, generată de o prelungire a utilizării în NIV, este asociată cu o 

mortalitate mai ridicată, mai ales în formele severe.  

Link: http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-

%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.1.pdf 

 

 

 

 

http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/LINEE%20DI%20INDIRIZZO%20ASSISTENZIALI%20DEL%20PAZIENTE%20CRITICO%20AFFETTO%20DA%20COVID-19.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/LINEE%20DI%20INDIRIZZO%20ASSISTENZIALI%20DEL%20PAZIENTE%20CRITICO%20AFFETTO%20DA%20COVID-19.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/LINEE%20DI%20INDIRIZZO%20ASSISTENZIALI%20DEL%20PAZIENTE%20CRITICO%20AFFETTO%20DA%20COVID-19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Qs0hrmTk_FQ
http://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.1.pdf
http://www.siaarti.it/SiteAssets/News/COVID19%20-%20documenti%20SIAARTI/SIAARTI%20-%20Covid-19%20-%20Controllo%20vie%20aeree%20rev.1.1.pdf


1.B. PACIENTUL ÎN VENTILAȚIE MECANICĂ INVAZIVĂ 

Decubitul Ventral (postura Prone) este recomandată: cel puțin 12-16 ore/zi, preferabil între 72 h de la 

intubarea endotraheală. Dacă este eficace, se repetă până când P/F  ≥ 150 cu PEEP ≤ 10 cmH2O și 

FiO2 ≤ 60% pentru cel puțin 4 ore după Decubit Dorsal (postura Supine). Procedura de pronație se 

întrerupe în caz de înrăutățire a oxigenării (reducere cu 20% a P/F în comparație cu poziția supină) sau în 

caz de complicații grave.  

 

Pentru transferul Decubit Dorsal – Decubit Ventral, vă sugerăm să consultați:    

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bE4mmGdjA5l&list=PLpClorbJ0-261TRyh3nH9r7xdP3ri8wCz 

În tabelul de mai jos vă prezentăm câteva sugestii cu privire la câteva metode prin care puteți evita 

efectele nedorite la persoanele supuse posturii PRONE:  

COMPLICAȚII SOLUȚII 

Leziuni cauzate de decubit Modificarea posturii capului și a brațelor odată la 4-6 ore. 
Controlați ca tubul endotraheal să nu fie apăsat pe gură/buze iar 
SNG să nu exercite o presiune excesivă în nări. Utilizați sistemele 
antidecubit potrivite și protejați zonele supuse la presiunea cea 
mai mare, de exemplu, prin folosirea unor spume cu grad ridicat 

de densitate sau reziliență. 

Edem facial/periorbital Țineți patul în anti-trendelemburg la 30° 

Daune ale corneei și/sau 
conjunctivită 

Curățarea și închiderea pleoapelor și protecția ochilor, prin 
aplicarea de alifie oftalmică și bandaj de protecție 

Leziunea plexului brahial Poziționarea corectă și modificarea posturilor membrelor 
superioare 

Poziționarea greșită a 
pavilionului auricular 

Controlați ca urechea de jos să nu fie îndoită 

Stabilitatea acceselor venoase și 
probleme de linie CRRT 

(Continuous Renal Replacement 
Therapies) 

Asigurați-vă că sunt bine fixate și că nu exercită o presiune 
excesivă asupra cutei. 

 
Prejudiciul personalului 

Instruiți operatorii corect, identificând numărul adecvat în 
funcție de talia pacientului și de dispozitivele/aparaturile 

prezente ce trebuie gestionate, și optimizați coordonarea în 
timpul executării manevrei. 

 

MANEVRELE DE RECRUTARE pot fi indicate, dar sunt considerate a fi riscante și trebuie împărtășite cu 

echipa.  

BRONHOASPIRAȚIA: UTILIZAȚI SISTEMELE DE ASPIRAȚIE CU CIRCUIT ÎNCHIS, PENTRU A EVITA 

DECONECTĂRILE de la ventilator, pierderea de PEEP, de-recrutarea și ateletaczia. Efectuați manevrele de 

bronhoaspirație doar la cerere.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bE4mmGdjA5l&list=PLpClorbJ0-261TRyh3nH9r7xdP3ri8wCz


Consultație sugerată:  

EMERGENZA CORONAVIRUS – DOCUMENTAZIONE REGIONE VENETO – AZIENTA ZERO.  

Galerie video: Aspirație traheobronhială Circuit închis:  

https://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus 

Pentru a limita dispersia de droplet (picături) se recomandă de asemenea:  

− Controlul regulat al poziției căștii endotraheale (25-30 cmH2O);  

− De evitat acordarea terapiei inhalatorii prin ampulă: sunt de preferat inhalatoarele pe uscat sau 

nebulizatoarele cu ultrasunete conectate la circuit închis cu ventilatorul mecanic, fără a 

îndepărta filtrul antimicrobian de pe ramura expiratorie a circuitului;  

− Administrarea de proceduri de dezobstrucționare bronșică doar dacă sunt evaluate în echipă și 

considerate strict indispensabile pentru ameliorarea cadrului clinic.  

 

2. PREVENȚIA COMPLICAȚIILOR  

Reducerea zilelor de ventilație mecanică:  

− Utilizarea protocoalelor de weaning care prevăd evaluarea cotidiană a capacităților de respirație 

spontană. 

Reducerea indicenței de pneumonie asociată cu ventilatorul  

− Menținerea pacientului în poziție semi-așezată (30-45 grade) 

− Utilizarea unui sistem închis de traheo-aspirație; 

− Utilizarea unui nou circuit de ventilație pentru fiecare pacient, odată ce pacientul este ventilat, 

se schimbă circuitul doar dacă este deteriorat;  

Reducerea incidenței de tromboembolism venos  

Reducerea indicenței de ulcer cauzat de decubit  

Reducerea indicenței miopatiei corelate cu terapia intensivă 

− Mobilizarea precoce a pacientului, imediat ce condițiile evoluției bolii permit acest lucru 

 

3. PROCEDURI CU RISC DE CONTAMINARE 

Trebuie acordată o atenție deosebită în timpul acelor intervenții care expun personalul sanitar unor 

riscuri mai mari de contaminare, din cauza dispersiei picăturilor (droplet) prin aer. Printre procedurile ce 

implică un risc mai mare se numără: 

https://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus


− Nebulizarea aerosolică (dacă este necesară administrarea unor medicamente pe cale aerosolică, 

utilizați inhalatoarele predozate MDI) 

− Dezobstrucția bronșică (tuse și alte manevre care favorizează expectorarea)  

− NIV (în mod deosebit cu sistemele care utilizează măști cu găuri sau alte sisteme „cu pierdere”)  

− Bronhoscopie  

− Intubare traheală 

− Ventilație manuală înainte de intubare 

− Traheotomie  

− Aspirație endotraheală  

− Reanimare cardiopulmonară  

− Extubare  

 

4. PROCEDURI CE NU TREBUIE APLICATE ÎN FAZA ACUTĂ  

În prezența cadrelor clinice de IRA care determină reducerea complianței pulmonară, creșterea ritmului 

respirator și alternarea oxigenării hematice, tiparul respirator rapid și superficial adoptat spontan de 

către subiect reprezintă o strategie în tentativa de a reduce efortul inspirator la minim și de a maximiza 

eficiența. În plus, în aceste condiții clinice, inclusiv forța mușchilor respiratori poate rezulta ca fiind grav 

redusă. Devine așadar extrem de important ca cerințele și procedurile efectuate de fizioterapeut să nu 

determine o agravare ulterioară a muncii respiratorii pe care trebuie să o susțină subiectul, și să nu îl 

expună la o creștere a riscului de detresa respiratorie.  

Mai jos sunt enumerate câteva dintre practicile cele mai des folosite în fizioterapia respiratorie și care 

nu sunt recomandate pentru a fi efectuate cu pacienții afectați de Covid-19 în fază acută:  

− Respirația diafragmatică;  

− Respirația cu buzele pe jumătate închise (pursed lips breathing)  

− Dezobstrucția bronșică /reexpansionarea pulmonară (PEP la sticlă, EzPAP (R), aparate de tuse, 

etc.)  

− Utilizarea spirometrului stimulant;  

− Mobilizarea manuală/stretching al cutiei toracice;  

− Spălături nazale;  

− Antrenarea mușchilor respiratori;  

− Antrenarea forței;  



− Mobilizarea în faza de instabilitate clinică (este necesară o evaluare multidisciplinară) 

 

N.B. Tot cu scopul de a nu crește munca respiratorie, este necesară limitarea strategiilor de 

dezobstrucție bronșică doar la cazurile în care rezultă indispensabilă, ținând mereu puternic cont de 

riscul de contaminare a mediului înconjurător și dotând personalul sanitar cu DPI adecvate.  

 

5. DPI ȘI IMPLEMENTAREA IMEDIATĂ A MĂSURILOR ADECVATE PENTRU PREVENȚIA ȘI CONTROLUL 

INFECȚIILOR  

Vă sugerăm să respectați indicațiile oferite în documentul emis de către Grupul de lucru ISS Prevenție și 

Control al Infecțiilor. Indicații ad interim pentru o utilizare rațională a protecțiilor pentru infecția cu SARS-

COV-2 în activitățile sanitare și conexe (asistența oferită persoanelor afectate de Covid-19) în scenariul 

actual de urgență SARS-COV-2. Versiune din 14 martie 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanita; 2020 

(Rapporto ISS COVID-19, nr.2/2020)  

 

Link: htpps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REȚINEȚI: 

 

Mască chirurgicală 
 

• Limitează răspândirea în mediu a particulelor 
potențial infecțioase de către indivizi infectați 
sau posibil infectați.  

• Nu are funcție filtrantă în faza de inspir, astfel 
încât nu protejează de inhalarea particulelor 
aeriene de mici dimensiuni (aerosoli) 

• Trebuie purtată de persoanele infectate sau 
posibil infectate 

 
 

• Filtrează 80% din particulele din mediu cu 
diametru mai mare sau egal cu 0,6 µm 

• Dacă este dotată cu valvă pentru expir, nu are 
funcție filtrantă în faza de expir 

• Nu este recomandată pentru protecția de 
agenți patogeni care se transmit pe cale 
aeriană 

 
 

• Filtrează 95% din particulele din mediu cu 
diametrul mai mare sau egal cu 0.6 µm. 

• Dacă este dotată cu valvă pentru expir, nu are 
funcție filtrantă în faza de expir (valva pentru 
expir este pentru confortul operatorului) 

• Trebuie purtată de operatorii sanitari care 
asistă persoane infectate sau posibil 
infectate 

 
 

• Filtrează 98-99% din particulele din 
mediu cu diametrul mai mare sau egal cu 
0.6 µm 

• Dacă este dotată cu valvă pentru expir, nu are 
funcție filtrantă în faza de expir (valva pentru 
expir este pentru confortul operatorului) 

• Trebuie purtată de către operatorii 
sanitari care asistă indivizii infectați sau 
posibil infectați, mai ales în timpul 
manevrelor care produc o aerosolizare 
mai mare (de ex. intubarea, 
bronhoaspirația cu circuit deschis, 
bronhoscopia)  

 

 



Resurse sugerate:  

EMERGENZA CORONAVIRUS – DOCUMENTAZIONE REGIONE VENETO – AZIENDA ZERO  

Link: https://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus. 

PURTAREA DPI:  

Link: htttps://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf 

 

6. RESURSE:  

 

https://www.azero.veneto.it/-/emergenza-coronavirus


 

 

 

7. ACRONIME: 



  

 

 


