
Code management during the COVID-19 pandemic: Innovations and infection 
control

[00:00:00.65] INTERLOCUTORA: Bem-vindo à COVID-19 Expert Insights and Strategies da 
Mayo Clinic.  

[00:00:06.85] A atividade a seguir é apoiada em parte por uma bolsa independente de educação 
médica da Pfizer Inc. e está de acordo com as diretrizes da ACCME.  

[00:00:16.96] ALEX NIVEN: Bem-vindo ao Critical Care Insights, edição COVID, da Mayo 
Clinic. Meu nome é Alex Niven, sou consultor na divisão de tratamentos intensivos pulmonares 
e medicina do sono aqui na Mayo Clinic em Rochester, Minnesota, e também sou o presidente 
de educação de nossa divisão e da prática independente de tratamentos intensivos 
multiespecialidades.  

[00:00:34.96] A pandemia de COVID mudou a forma como trabalhamos, provavelmente para 
sempre. E a comunidade de tratamentos intensivos foi especialmente afetada pela pandemia. O 
Critical Care Insights, edição COVID-19, se destina a profissionais de saúde que tratam pacientes 
com COVID-19 em UTIs de todo o mundo.  

[00:00:56.71] As práticas recomendadas para o tratamento desses pacientes têm evoluído 
rapidamente. E os profissionais de leito têm dificuldades para acompanhar o volume de 
informações, especialmente considerando que as fontes de informações são cada vez menos 
revisadas por colegas.  

[00:01:15.52] Em resposta, a Mayo Clinic desenvolveu e pediu aos especialistas da força-tarefa 
de COVID-19 da Mayo que coletassem e organizassem os conteúdos disponíveis em um site 
público e gratuito no Ask Mayo Experts COVID-19 Navigator da Mayo Clinic.  

[00:01:37.60] Esta fonte fornece basicamente um site com recomendações de práticas 
recomendadas no tratamento de pacientes de COVID-19, e foi desenvolvida em colaboração com 
várias partes interessadas interprofissionais de subespecialistas da Mayo Clinic. E essas 
informações são atualizadas continuamente por revisões rápidas de escopo da literatura 
realizadas pelo Kern Center for the Science of Health Care Delivery.  

[00:02:07.19] Este curso CME on-line é projetado para acelerar a disseminação e implementação 
destas diretrizes baseadas em evidências; inovação de práticas recomendadas; e fazer o debate de 
controvérsias clínicas que enfrentamos em tratamentos intensivos, enquanto cuidamos desses 
pacientes.  

[00:02:25.42] Essas discussões apresentarão os autores originais dos conteúdos disponíveis no 
Ask Mayo Experts, e permitirão o debate das evidências e das práticas recomendadas que eles 
usaram para fornecer essas recomendações, bem como do motivo por trás das informações que 
eles compartilharam.  



[00:02:45.22] Estaremos atualizando continuamente este conteúdo com o passar do tempo, com 
base em evidências de alta qualidade disponibilizadas por meio de nossas revisões de escopo, 
bem como através de nossas inovações e evolução das práticas clínicas em nossa própria 
plataforma de prestação de atendimentos de saúde aqui na Mayo Clinic.  

[00:03:06.62] Esta oferta inicial de CME consiste em sete palestras, incluindo tópicos de 
segurança de intubação, controle de infecção, considerações de fluxo de trabalho, superação da 
escassez de medicamentos, maximização do desempenho da equipe, treinamento de mentalidade 
para o indivíduo, humanização de tratamentos críticos, inovações em terapia respiratória, entre 
outros. Continuaremos a ampliar este conteúdo com o passar do tempo, com novas informações 
sobre epidemiologia, virologia, características clínicas de pacientes com COVID-19 e também 
recomendações em evolução com relação a testes e cuidados, além de considerações de controle 
de infecção, nesta população de pacientes tão desafiadora.  

[00:03:50.82] Esperamos que goste deste trabalho. Essas informações foram fornecidas como 
uma série de apresentações da Grand Rounds para nossa comunidade de tratamentos intensivos 
ao longo das últimas cinco semanas, e continuarão a evoluir com o tempo. Bem-vindo ao Critical 
Care Insights. Espero que gostem do nosso trabalho.  

[00:04:12.24] Boa tarde. Bem-vindo à Critical Care Grand Rounds na quinta-feira. O formato de 
nossas Grand Rounds permanece o mesmo das semanas anteriores.  

[00: 04:22.69] Em termos de apresentações, meu nome é Alex Niven, presidente de educação do 
subcomitê. E passaremos pelo resto da sala. Julie, vou começar com você.  

[00:04:33.06] JULIE SCHMIDT: Sou Julie Schmidt. Sou especialista em educação de 
enfermagem e ajudo as equipes de resposta a emergências em uma de nossas UTIs.  

[00:04:39.43] CHRISTINE WOLF: Sou Christine Wolf. Sou facilitadora do programa RRT.  

[00:04:42.69] HOLLY BEHRNS: Holly Behrns. Sou UTIM e supervisora de terapeuta 
respiratório 10-3, 10-4.  

[00:04:48.93] ANDREA LEHNERTZ: Boa tarde, Andrea Lehnertz, especialista em tratamentos 
clínicos do Eisenberg 10-3/10-4 eUTI, e apoio as equipes de resposta a emergências médicas.  

[00:04:56.52] ALICE GALLO: Boa tarde a todos. Obrigado por ligar. Eu sou Alice Gallo, sou a 
presidente do nosso subcomitê de resposta a emergências médicas e sou uma das médicas 
intensivas aqui na Mayo.  

[00:05:07.89] ALEX NIVEN: Bem-vindos, pessoal, e muito obrigado por falar conosco. Assim 
como em nossos temas recentes, realmente nosso objetivo hoje é falar sobre códigos, respostas 
de RRT, como modificamos esses processos e procedimentos ao longo do último mês ou mais, 
considerando a pandemia de COVID, e algumas das preocupações que surgiram com isso. Então, 
vamos falar um pouco sobre os recursos que temos disponíveis para tornar a comunidade mais 



inteligente e algumas anedotas em termos de desafios, ou problemas, que surgiram até agora 
quando implementamos essas coisas.  

[00:05:45.87] Então, como pessoa, sou um consultor, o que significa que não apareço muitos 
nesses RRTs e nem sempre conheço os processos e procedimentos. E eu suspeito que não sou o 
único assim. Então, podemos começar a contar, apenas descrevendo um pouco, quem faz parte 
da equipe ROT, quem faz parte da equipe de código e quais são as práticas comuns que vocês 
enfatizaram ao longo dos anos.  

[00:06:11.38] Vamos começar com isso.  

[00:06:12.96] ALICE GALLO: Vou responder essa, então. A primeira coisa importante-- as 
coisas que não mudaram é, o motivo para ligar se alguém estiver preocupado com um paciente, 
ainda estamos aqui para ajudar. Esse é o primeiro ponto que quero deixar claro logo de cara.  

[00:06:29.07] A composição da equipe de RRT é um colega de tratamentos intensivos, ou um 
graduado em anestesia na Methodist, um colega de tratamentos intensivos aqui no St. Mary's. O 
consultor de anestesia é o apoio para eles. E também um APP como backup, se tivermos várias 
chamadas.  

[00:06:49.35] Temos um terapeuta respiratório que virá do 10-3 ou do ITUM, e também temos 
uma enfermeira de RRT que virá do 10-3 ou do ITUM, dependendo de qual hospital está 
ativando a equipe de resposta rápida.  

[00:07:03.02] Essa equipe não mudou. Estamos favorecendo as pessoas a serem escaladas para 
as funções que são testadas em N-95 e que podem usar um N-95. E vamos entrar mais em EPIs 
depois-- mais tarde.  

[00:07:18.39] Para a equipe-- o colega de tratamentos intensivos, ambos os hospitais. Uma 
pessoa de vias respiratórias que, até duas semanas atrás, era um anestesista sênior que estava de 
plantão nos dois hospitais. E agora, no St. Mary's, é o anestesista que vem do 7 DNE. E na 
Methodist, é o consultor de tratamentos intensivos que vem do 10-3, 10-4, com uma enfermeira 
de código que vem da CCU aqui no St. Mary's, vem do 10-5 na Methodist. E uma enfermeira de 
RRT que vem do 10-4, 10-3 na Methodist, e ITUM no St. Mary's.  

[00:08:02.43] Esses não-- essas são nossas pessoas que respondem normalmente.  

[00:08:10,36] Temos um pager tocando. Alguém está nos bipando para uma pergunta.  

[00:08:16.88] ALEX NIVEN: Então essa última parte é a equipe de código, em termos de 
composição?  

[00:08:19.87] ALICE GALLO: Correto, RRT e código.  

[00:08:21.17] ALEX NIVEN: Eu sinto que deveria haver uma pergunta de conhecimento médico 
de múltipla escolha no final.  



[00:08:25.52] Então, poderia descrever rapidamente um pouco, e vamos abrir isso para qualquer 
pessoa do grupo, um fluxo de trabalho típico que acontece para um RR ou um código? Porque eu 
sei que temos protocolos muito arregimentados em termos de como normalmente conduzimos 
essas atividades.  

[00:08:47.37] JULIE SCHMIDT: Não vou responder do RRT.  

[00:08:49.35] CHRISTINE WOLF: Sim, para RRTs, depende da localização e do que está 
acontecendo com o paciente, para que a equipe receba um bipe para a ativação, e iremos para a 
sala e forneceremos a enfermeira para a sala, ou o serviço principal-- pedimos que o atendimento 
primário estivesse presente, se já não foi chamado, se já tinha estava à beira do leito, e pedimos 
uma atualização sobre a situação do paciente.  

[00:09:12.80] Entramos na sala e avaliamos o paciente, e determinamos qual intervenção o 
paciente pode precisar e quais recomendações. Então, a disposição daquele paciente-- se ele 
precisa de um nível mais alto de atendimento, se ele precisa de tratamento lá, intervenção, ou 
outro tipo de situação de UCP. Uma espécie de visão geral disso.  

[00:09:33.03] ALEX NIVEN: Perfeito, e quanto aos códigos?  

[00:09:34.60] ANDREA LEHNERTZ: Claro, posso responder sobre a equipe de código. A 
equipe de código é ativada da mesma maneira. A pessoa discará 9-1-1 e a equipe, de qualquer 
hospital em que estivermos, responderá imediatamente. E ela chega ao paciente, avalia e trata, ou 
avalia e transfere, dependendo se é uma parada cardiopulmonar ou um evento respiratório agudo.  

[00:09:56.76] ALEX NIVEN: Perfeito, e acho que vou dizer isso porque nenhum de vocês vai 
realmente pegar essa. Mas este é um dos momentos em que posso olhar com as lentes de quem 
sou de fora, porque a Mayo Clinic é minha segunda casa. Fiquei incrivelmente impressionado 
desde que cheguei aqui em termos de organização e estrutura da equipe RRT e do sistema de 
código, e o programa educacional realmente incrível que a Julie oferece.  

[00:10:21.58] Então, agora que eu te envergonhei, Julie, você poderia falar um pouco sobre as 
expectativas em termos de treinamento para isso, por um segundo?  

[00:10:27.88] JULIE SCHMIDT: Sim, com certeza. O treinamento que fazemos para nossas 
equipes de resposta a emergências médicas, tanto o código azul quanto o RRT, é um treinamento 
multidisciplinar. E assim, os papéis que a Dra. Gallo listou são líderes de equipe para código e 
RRT, são como o grupo de médicos, aqueles APPAs que apoiam a equipe de RRT como um 
líder de equipe.  

[00:10:44.96] Enfermeiros de código ou enfermeiros RRT, farmacêuticos, terapeutas 
respiratórios, todos participam de uma sessão de treinamento de equipe multidisciplinar no 
centro de simulação. E isso é exigido dessas funções antes que possam ser um membro dessas 
equipes de código ou RRT.  



[00:11:01.15] Existem critérios de seleção entre alguns dos grupos, principalmente as 
enfermeiras. Há experiência e requisitos, e um processo de entrevista, e assim por diante. E 
dependendo do nível de educação ou experiência de alguns dos outros grupos.  

[00:11:15.82] O treinamento é focado em ter a equipe trabalhando em conjunto. Todo mundo 
vem com um conjunto de habilidades tremendo, todo mundo conhece ACLS, todos são treinados 
em ACLS. Mas o curso realmente se concentra em como eles trabalham juntos como uma 
equipe? E é sobre uma resposta orquestrada.  

[00:11:32.17] Então, algumas das variáveis, como Christine aludiu, são realmente sobre como 
responder, como se comunicar adequadamente-- a comunicação é o sucesso para essas equipes-- 
quais são seus papéis, posições, compreender os papéis uns dos outros, e realmente serem 
capazes de aprender uns com os outros e confiar uns nos outros como uma equipe.  

[00:11:50.42] Então essa é a educação inicial. Existem outros componentes com isso, tanto 
quanto algum conteúdo on-line. As enfermeiras fazem conteúdos adicionais, desde que 
justifiquem na unidade, façam alguns atendimentos, e depois orientem para essa função também.  

[00:12:06.22] Educação contínua para a nossa equipe-- muito disso é baseado na comunicação, 
seja da Dra. Gallo, do médico, e do lado da APPA das coisas, a gente da enfermagem, ou Holly, 
respiratório, meio que esse grupo multidisciplinar também. Também realizamos fóruns para 
alguns-- especialmente o grupo de enfermagem. Portanto, educação contínua, seja nosso 
protocolo de AVC, ou o protocolo STEMI, ou problemas ou preocupações que temos visto, 
temas ao longo dos anos.  

[00:12:33.04] Recentemente, também começamos códigos simulados em nossa instituição. O 
que foi uma grande vitória do tratamento intensivo, obrigado, por nos permitir começar a fazer 
isso. Isso é algo que queremos fazer há muito tempo em nossa instituição. E os códigos 
simulados são ótimos porque nos permitem realmente avaliar o que está acontecendo com a 
equipe e onde nossas áreas de foco também devem estar.  

[00:12:57.05] E apenas começamos a fazer isso. Muitas oportunidades vêm com isso também.  

[00:13:01.94] E também há muitos recursos on-line para a equipe na página de MERS-- nossa 
página de resposta a emergências médicas, também sob tratamentos intensivos, mas só na página 
MERS, não a página do COVID Corner.  

[00:13:14.98] ALEX NIVEN: Perfeito. Você tem uma equipe de alto desempenho, bem treinada, 
um bom processo implementado. Qual é o volume de eventos que vocês realizam anualmente?  

[00:13:25.25] ALICE GALLO: Ah, anualmente?  

[00:13:26.81] ALEX NIVEN: Bem, qualquer número que você tiver.  

[00:13:28.27] ALICE GALLO: Acho que cerca de 200 por mês-- nos dois hospitais. Não, em 
cada hospital. Desculpa, quero dizer cerca de 200 no St. Mary's, 200 na Methodist. Os números 



da Methodist têm aumentado nos últimos três meses, chegando a quase 300. Ainda não temos 
dados suficientes para entender exatamente por que agora. Provavelmente o COVID tem um 
pouco a ver com isso, porque estamos recebendo menos pacientes aqui do que a média, e a 
prática do HemOnc continua aberta, como o Dr. Brown disse, porque o tratamento do câncer não 
pode esperar.  

[00:14:08.24] Então, estou supondo agora que essa é uma das explicações potenciais, mas não 
sei mais nada sobre isso. E códigos, eventos de parada cardiorrespiratória, eu diria cerca de três 
ou quatro por mês em cada hospital.  

[00:14:27.49] ALEX NIVEN: Entendi, uma atividade de alto volume para os padrões de 
qualquer pessoa. Fale conosco um pouco sobre o impacto da pandemia de COVID no RRT e nos 
processos de gerenciamento de código. E se você não se importar, eu agradeceria muito se você 
pudesse seguir algumas das modificações e recomendações que você tem no site do COVID e 
nos dar um pouco do motivo pelo qual você fez essas recomendações.  

[00:14:53.99] JULIE SCHMIDT: Então, vou começar com isso. No site do COVID, se estiver 
aberto, descrevemos o porque fizemos as mudanças que fizemos. E acho que em negrito, bem no 
topo, provavelmente está um dos aspectos mais importantes-- é o reconhecimento de que a RCP 
e a ventilação com bolsa-máscara são considerados procedimentos geradores de aerossol de alto 
risco. E, portanto, justifica o N-95 ou PAPR, além dos cuidados com gotículas modificadas.  

[00:15:18.53] E a meta, com as modificações que fizemos nas equipes de resposta a emergências 
médicas, está relacionada a isso, trata-se de proteger nossa equipe de linha de frente e garantir 
que ainda tenhamos os recursos certos para atender aos pacientes em tempo hábil também.  

[00:15:35.94] Então, o que permanece igual é, como a Andrea aludiu, como você ativa a equipe, 
levando aquele equipamento de emergência para a beira do leito rapidamente, aplicando aquele 
DEA ou desfibrilador, o que quer que esteja na área de trabalho, enquanto a equipe está a 
caminho, mas não inicia a RCP ou a ventilação com bolsa e máscara sem o EPI apropriado.  

[00:15:57.90] Então, algumas das coisas que colocamos em prática como uma equipe é que 
nossa equipe de resposta rápida e a equipe de código agora estão carregando uma quantidade 
limitada de EPI para os membros da equipe. Se eles atenderem a uma unidade de trabalho que 
pode não estar disponível, lembre-se de que nem todas as nossas ligações são em áreas clínicas. 
Às vezes, são em rampas de estacionamento ou corredores, ou saguões, esse tipo de coisa 
também.  

[00:16:19.98] A enfermeira de código, que não trazia nada em uma situação de parada cardíaca, 
agora traz um carrinho com dois PAPRs, alguns EPIs limitados e um dispositivo LUCAS, que é 
o dispositivo de compressão automática do tórax-- que podemos falar a respeito agora.  

[00:16:35.65] Provavelmente a maior mudança que fizemos na equipe de código foi a 
implementação de um dispositivo de compressão automática do peito LUCAS para todos os 
códigos fora da UTI. Então, atualmente, temos um dispositivo LUCAS na Methodist, e temos um 
no St. Mary's. Aquele no St. Mary's vem com a enfermeira de código da CCU-- CICU.  



[00:16:54.45] Eles têm isso para a prática de laboratório de cateterismo de sua CCU, mas 
historicamente nunca deixou essa prática. Agora, aquela enfermeira de código está trazendo 
aquele dispositivo LUCAS para todos os códigos de toda a casa. O objetivo-- e o mesmo na 
Methodist, a enfermeira da UTI 10-5, enfermeira de código, traz também um LUCAS.  

[00:17:13.99] O objetivo do LUCAS é fazer com que um ser humano faça as compressões. E 
depende-- estamos tentando-- ou duas pessoas, pelo menos duas pessoas fazendo compressões. E 
tem a ver com tentar proteger nossa equipe, limitando a quantidade de pessoas na sala, e também 
conservando o EPI.  

[00:17:32.14] Então, com isso, nas últimas semanas, todas as enfermeiras RRT, enfermeiras de 
código-- incluindo as enfermeiras de código na Methodist, que não foram treinadas 
historicamente-- e todos os nossos líderes de equipe, ambos no St. Mary’s quanto na Methodist-- 
foram treinadas em como utilizar o dispositivo LUCAS. E tem material educativo no COVID 
Corner também, com mais informações sobre isso.  

[00:17:52.17] ALICE GALLO: Precisamos dar crédito a quem o crédito é devido-- Julie e 
Andrea treinaram pessoas no dispositivo LUCAS em tempo recorde. Foi muito impressionante.  

[00:18:05.24] Quero acrescentar algo, apenas no caso de termos algum de nossos colegas do 
pronto-socorro aqui, o pronto-socorro também tem um dispositivo LUCAS que tem sido 
historicamente propriedade do pronto-socorro-- isso não mudou. Só quero ter a certeza que está 
lá, porque neste momento ainda temos dois LUCASs nas instalações do St. Mary's, mas um é 
propriedade do pronto-socorro.  

[00:18:28.05] JULIE SCHMIDT: Também precisamos mencionar que as mudanças que acabei 
de descrever são específicas para nossa equipe de adultos. Mais abaixo no COVID Corner estão 
alguns detalhes mais específicos da prática pediátrica. O LUCAS não é aprovado para a 
população pediátrica, e eles têm modificações semelhantes para o EPI. Algumas das coisas em 
que Christine trabalhou com aquele grupo, mas suas modificações foram ligeiramente diferentes 
das nossas modificações.  

[00:18:49.83] A outra mudança que nossas equipes fizeram é-- todos na equipe têm uma função 
muito específica, mas ao tentar limitar o número de pessoas na sala, algumas das funções 
mudaram um pouco, e a adição do LUCAS. Então, quem é o responsável pelo LUCAS e, em 
seguida, tirar a responsabilidade dessa pessoa e mudar essas funções também.  

[00:19:07.09] ALICE GALLO: Eu gostaria de acrescentar algo à equipe de RRT também. 
Também temos uma quantidade limitada de EPI em nosso RRT-- eu chamaria de mala, porque é 
como uma pequena bolsa-- uma mala. Antes não tínhamos nada lá.  

[00:19:22.06] E agora pedimos aos líderes de nossa equipe que carreguem seus próprios N-95, 
todos os membros da equipe-- desculpa-- que todos os membros da equipe carreguem seus 
próprios N-95s. E também temos alguns conjuntos de EPI totalmente modificados em nossa mala 
RRT agora.  



[00:19:39.96] Então, essas foram as mudanças. Antes, tínhamos bolsas extras de soro fisiológico, 
se fosse necessário, agora estamos apenas tirando isso dos andares e fornecendo EPI ao nosso 
incrível pessoal de linha de frente.  

[00:19:54.90] JULIE SCHMIDT: E uma coisa que quero acrescentar é o que a Dra. Gallo disse-- 
eu diria que os respondentes da linha de frente de nossa equipe de código, que entram na sala e 
têm uma função específica, são eles que treinamos. Mas há várias outras disciplinas que fazem 
parte da equipe de código, até 20 pessoas estão conectadas a esse pager da equipe de código.  

[00:20:10.74] Estamos tentando comunicar que, se esses outros indivíduos não forem necessários 
naquela sala, eles devem ficar fora da sala-- diminuir a exposição, diminuir o uso de EPI. E se o 
líder da equipe precisar deles, eles podem usar esse EPI e entrar na sala.  

[00:20:25.95] O mesmo com nossos colegas de farmácia-- tentando deixá-los fora da sala com o 
carrinho de código, apenas levando o desfibrilador. Então, são muitas modificações como essa.  

[00:20:34.16] ALEX NIVEN: Não, isso é perfeito. Então, se você-- Vou perguntar-- na verdade, 
deixe-me acrescentar uma coisa bem rápido. Não vejo muitas perguntas ainda no feed do Slido, 
apenas como um lembrete, o e-mail que saiu ontem com as Grand Rounds do Critical Care 
contém o código QR, e você pode simplesmente usar o telefone ou qualquer coisa. Essa é a 
principal maneira de fazer perguntas a este grupo tão distinto.  

[00:21:00.30] Então, enquanto você estiver vasculhando seu e-mail, eu mesmo farei uma 
pergunta. Então, quando você--- você estiver levando o mínimo de coisas possível na sala. Você 
tem um local, um local prescritivo, para colocar o desfibrilador, tanto para desfibrilação quanto 
para monitoramento? Onde ele vai?  

[00:21:21.13] CHRISTINE WOLF: Tipo, na sala você está falando?  

[00:21:22.36] ALEX NIVEN: Na sala-- você está tirando do carrinho e colocando--  

[00:21:24.79] CHRISTINE WOLF: Não, na cama.  

[00:21:26.68] ALICE GALLO: Na cama, os pés na cama.  

[00:21:28.30] ALEX NIVEN: Certo, então essa é a forma preferida. Perfeito.  

[00:21:31.27] Então, poderia passar um ou dois minutos-- há uma população pediátrica que 
assiste às Grand Rounds, delineando algumas das mudanças no protocolo de pediatria, também? 
E eu tenho aqui, se você quiser.  

[00:21:43.95] ALICE GALLO: Fico feliz em responder para [INAUDÍVEL]. Portanto, a 
composição da equipe não mudou. Eles já tinham uma equipe muito pequena, e continua a 
mesma.  



[00:21:56.17] Mais uma vez, o dispositivo LUCAS não foi extrapolado para a população 
pediátrica. Os dispositivos LUCAS não devem ser usados em pessoas muito pequenas. Eles 
deveriam ser usados em uma pessoa com média de 70 quilos, com 1,7 metro de altura. E o 
dispositivo LUCAS emite um bipe se alguém for muito pequeno ou muito grande para seu uso.  

[00:22:21.07] Mas, como queríamos tirar o estresse de nossos colegas pediatras, concordamos 
com a Dra. Amelie Levi, que é a representante na Morris do grupo de pediatras, que a pediatria 
não iria receber o LUCAS. A composição da equipe não mudou, mas eles também adicionaram 
EPI para a sua equipe na malinha.  

[00:22:47.14] Estou chamando de malinha, porque continuamos a adicionar.  

[00:22:51.86] ALEX NIVEN: Então, só para dizer o óbvio, se este for um código de unidade 
fechada, eu não terei acesso ao dispositivo LUCAS, apenas do ponto de vista imediato?  

[00:23:03.79] ALICE GALLO: Obrigado por fazer essa pergunta. O motivo-- a resposta é não. E 
a razão por trás disso foi porque, a partir de agora, eu diria, por favor, corrija-me se eu estiver 
errado nos números, mas eu diria que 95% de nossas enfermeiras de UTI são testadas em N-95 e 
estão ajustadas para o N-95, então, não seria preocupante se elas não tivessem o EPI apropriado 
disponível.  

[00:23:29.59] Nossa preocupação em ter um LUCAS para ir para os códigos era principalmente 
porque havia unidades inteiras que nunca precisaram ser testadas com N-95. Eles não 
carregavam para pacientes com tuberculose, antes, por exemplo. Queremos ter certeza de que 
nossos colegas da linha de frente nessas unidades também foram protegidos, que eles não teriam 
que entrar em uma situação que não fosse 100% segura para eles.  

[00:23:55.92] É por isso que o LUCAS ainda é, por enquanto, para toda a unidade, mas a UTI 
permanece igual.  

[00:24:01.90] ALEX NIVEN: Perfeito.  

[00:24:03.34] ALICE GALLO: E outra preocupação, também, em relação à UTI, é que temos 
pacientes com o peito aberto. E o LUCAS não deve ser colocado em alguém que fez uma 
esternotomia-- dependendo de onde você leu, mas nas últimas seis a oito semanas. Então, essa 
também era uma preocupação em relação ao uso em unidades fechadas.  

[00:24:23.06] ALEX NIVEN: Certo, perfeito.  

[00:24:23.86] ALICE GALLO: E eu quero acrescentar algo-- se meus amigos da medicina 
neonatal estiverem assistindo, temos um maravilhoso link no COVID Corner, MERS de 
tratamento intensivo, que é totalmente dedicado ao neonatal. E a Dra. Amelie Levi também nos 
ajudou a montar isso. E eu gostaria de encorajá-los a ir para lá.  

[00:24:45.31] Confesso que não me lembro de cor de todas as mudanças neonatais.  



[00:24:51.46] ALEX NIVEN: Vamos perdoar você só desta vez.  

[00:24:53.82] ALICE GALLO: Por favor, vão lá. Tem todo um [INAUDÍVEL] neonatal.  

[00:25:01.59] ALEX NIVEN: Pessoalmente, eu coloquei as mãos em um dispositivo LUCAS 
exatamente duas vezes desde que cheguei aqui. Então não estou muito familiarizado com ele. 
Portanto, os slides postados lá são fantásticos.  

[00:25:15.14] Se quisermos praticar ou obter experiência com as coisas-- as mudanças que 
temos-- como fazemos isso?  

[00:25:24.17] JULIE SCHMIDT: Então, você poderia me avisar Julie, e teríamos que fazer o 
treinamento ou no 10-5, onde fica o LUCAS, ou lá no CCU. E tenho continuado a fazer isso nas 
últimas semanas, visto que nossos colegas têm se revezado com frequência no MICU e no 10-3.  

[00:25:39.32] Mas só temos os dois, e eles são os dois na prática dos dois que treinaríamos. Fico 
mais do que feliz em ajudar, ou temos alguns colegas que podem ajudar com isso, se eu não 
estiver disponível. Mais do que feliz em fazer uma pequena demonstração e uma visão geral.  

[00:25:52.10] Tem bons vídeos sobre o LUCAS também.  

[00:25:56.27] ALICE GALLO: E coisas muito importantes sobre o LUCAS, caso haja dúvidas 
quanto à transmissão e limpeza. Assim, o dispositivo é limpo da mesma forma que você iria 
limpar um motor PAPR, que você iria limpar o ZOLL, então com os toalhetes.  

[00:26:14.66] E a ventosa é usada apenas por um paciente, então é jogada fora. E as alças 
também são para uso apenas por um paciente. Então, elas também são descartáveis. E o LUCAS 
requer um conjunto especial de almofadas, e também são apenas para uso de um paciente. E isso 
também foi, novamente, algo que analisamos antes de implantar um dispositivo LUCAS, apenas 
para ter certeza de que, mesmo naquela pandemia, era seguro ser usado para toda a nossa 
população de pacientes.  

[00:26:52.75] Posso convidar Holly para dizer algo sobre esta incrível tenda de oxigênio que foi 
criada por Todd Meyer e pelo grupo de Holly?  

[00:27:02.71] ALEX NIVEN: Com certeza.  

[00:27:03.20] ALICE GALLO: Para transporte.  

[00:27:06.04] HOLLY BEHRNS: Com toda a conversa sobre os AGPs, e como podemos reduzir 
a exposição da equipe e de outros, criamos-- é uma tenda com exaustor de oxigênio, 
basicamente. É um exaustor 18 por 18. E só é usado para pacientes bi-pap, bi-pap, c-pap, se 
formos transportá-los.  



[00:27:27.54] E se encaixa muito bem no paciente. O circuito do c-pap ou bi-pap ficava 
embaixo. E anexaríamos a sucção com um filtro no topo, e isso cria aquele ar negativo. E assim 
proporciona transporte seguro para todos, para não ter aquele [INAUDÍVEL] extra.  

[00:27:51.16] ALICE GALLO: Para ser usado a critério de nossos fisioterapeutas, colegas e 
equipes. E, novamente, da emergência para o transporte da UTI, e pacientes que não são 
invasivos e precisam de um teste, ou algo parecido, que são COVID positivos ou sob 
investigação.  

[00:28:09.16] ALEX NIVEN: Sabe, só estou pensando, então vi uma foto disso no meu e-mail 
sobre-- bem, na última semana, isso foi postado? Se não, provavelmente deveríamos postar.  

[00:28:19.91] ALICE GALLO: Sim.  

[00:28:21.66] ALEX NIVEN: Certo, vamos garantir que temos um link para isso prontamente 
disponível, para que as pessoas possam ver.  

[00:28:26.76] ALICE GALLO: Cada sala de trabalho, cada sala de trabalho RRT tem acesso a 
eles.  

[00:28:32.63] HOLLY BEHRNS: [INAUDÍVEL]  

[00:28:35.88] ALICE GALLO: Foi postado, acho, na última quinta ou sexta-feira.  

[00:28:39.16] ALEX NIVEN: Certo, vou localizá-lo e verificar se ele está disponível no COVID 
Corner.  

[00:28:43.73] Temos duas perguntas que surgiram e vou tratar simultaneamente-- bem, temos 
três, na verdade, mas duas delas são relacionadas.  

[00:28:52.36] Então acho que há-- eu acho que é justo ler nas entrelinhas para dizer que há um 
pouco de preocupação com essa ideia de EPI primeiro, e depois tratar seus pacientes. Porque isso 
não é o que normalmente fazemos em códigos.  

[00:29:09.04] Portanto, a primeira pergunta que vou fazer é-- a função da equipe de base nas 
ativações de código. Então, eles deveriam usar o EPI e começar a trabalhar? Ou eles deveriam 
esperar a chegada da equipe de código? Qual seria a sua resposta para isso?  

[00:29:22.28] JULIE SCHMIDT: Essa é a última atualização do COVID Corner, foram aqueles 
marcadores que adicionamos no início sobre o que permanece igual. Pedir ajuda, obter seu 
equipamento de emergência e responder a um paciente com o EPI adequado.  

[00:29:35.92] E esqueci a segunda parte da pergunta.  

[00:29:39.95] ALEX NIVEN: Atribuir o EPI e começar a trabalhar.  



[00:29:41.23] JULIE SCHMIDT: Sim, queremos que eles usem o EPI apropriado com seus N-
95s, se os tiverem, e respondam apropriadamente ao paciente. Agora, dito isso, essa foi 
provavelmente a maior preocupação que ouvimos. Mas, considerando aquela decisão que foi 
feita sobre o AGP de alto risco-- RCP sendo um AGP de alto risco-- muito trabalho foi feito para 
ajustar o teste, como a Dra. Gallo disse, muitas, muitas unidades, e garanta que haja algum EPI 
disponível. Portanto, pelo menos uma pessoa pode entrar.  

[00:30:10.78] O que estamos pedindo para o MERS-- da perspectiva do MERS, é que limitemos 
o número de funcionários que entram agora. Então, se um enfermeiro pode colocar o EPI e entrar 
lá e começar a RCP, até que o resto da equipe possa vir, isso é o ideal.  

[00:30:25.87] Ainda estamos vendo três, quatro da nossa equipe de enfermagem entrarem, quatro 
ou cinco no serviço primário. Quando a equipe chega lá, há 10 pessoas lá. E isso aumenta o risco 
de exposição e uso excessivo de EPI.  

[00:30:37.60] Então, sim, se eles não tiverem o EPI adequado, eles ainda podem responder ao 
paciente, avaliar, desfibrilar. Só não queremos que eles iniciem a RCP ou ensaquem o paciente.  

[00:30:49.27] ALICE GALLO: E eu gostaria de convidar-- e nós entendemos como essa ideia é 
difícil. Nós fazemos. Compreendemos totalmente e concordamos totalmente.  

[00:31:00.55] Mas eu gostaria de convidar todos os nossos colegas a pensar da seguinte maneira-
- se você se proteger primeiro, você será capaz de ajudar mais pessoas ao longo do dia, ao longo 
dos próximos 15 dias, ao longo do próximo mês. Se você se expõe, e se você entrar, como correr 
em direção ao fogo, sem o EPI adequado, e se infectar, ou se expor, você fica 15 dias fora.  

[00:31:30.94] E durante esses 15 dias, você não pode ajudar ninguém. Então, eu convidaria as 
pessoas a pensarem dessa forma. E, novamente, por favor, saibam que o que queremos é que 
todos estejam seguros. Agradecemos sinceramente o que todos estão fazendo, só queríamos estar 
seguros.  

[00:31:50.17] ALEX NIVEN: E acho que isso cobre a questão principal aqui, falando sobre 
enfermeiras que não foram submetidas ao teste de ajuste e não entraram na sala. O ponto 
principal é que estamos testando agressivamente as pessoas para que tenhamos os primeiros 
respondentes que possam entrar, porque o tempo de falta de pulso é realmente um grande 
problema quando se trata de sobrevivência.  

[00:32:09.05] Então, acho que isso responde a essa questão. Portanto, há duas outras questões 
que são, eu acho, um pouco complicadas. Então, perguntando se os pacientes em parada cardíaca 
ainda estão sendo considerados para RCPE com ECMO? Eu não sei a resposta para essa 
pergunta.  

[00:32:28.91] ALICE GALLO: Sim, a resposta é sim. Ainda-- se for alguém que, de outra forma, 
com COVID ou sem COVID, seria considerado para ECMO, ainda assim ativaríamos nossos 
colegas de ECMO e examinaríamos seu algoritmo. O algoritmo ECMO, também está nos 
tratamentos intensivos no COVID Corner.  



[00:32:48.98] E há um algoritmo de ECMO que foi revisado pelo Dr. Bellman, creio eu, semana 
passada. Portanto, também está atualizado. Mas a ECMO ainda está em jogo para pacientes com 
COVID e sem COVID.  

[00:33:02.06] ALEX NIVEN: Perfeito. E outra pergunta que acabou de surgir, o papel das 
opções não convencionais, como levantar a perna ou bater no esterno-- e se as equipes de base 
deveriam pensar sobre essas coisas.  

[00:33:18.58] ALICE GALLO: Essa é uma pergunta fantástica. Com COVID ou sem COVID, a 
batida caiu fora do algoritmo ACLS em 2010. Então--  

[00:33:30.10] ALEX NIVEN: 16 joules, eu acho, foi sobre um artigo que li, a entrega para isso.  

[00:33:35.89] ALICE GALLO: Então, sim, batida ou não-- com COVID ou sem COVID, a 
batida caiu do algoritmo ACLS em 2010. Então, não recomendamos. E se você pensar bem, 
também é um AGP alto, porque você estaria batendo no peito de alguém, mesmo que seja apenas 
uma vez. Eu diria que ainda é um AGP. Mas, novamente, o algoritmo ACLS caiu fora há algum 
tempo.  

[00:34:01.60] Elevação da perna, não seria um AGP. Não vejo mal nisso. E é desagradável, com 
certeza.  

[00:34:09.72] ALEX NIVEN: Bem, e acho que a outra pergunta que eu queria fazer antes de 
passarmos para alguns exemplos específicos, é na verdade uma pergunta que surgiu na semana 
passada, o que estávamos falando sobre questões de gerenciamento das vias aéreas, é a função, 
ou a falta dela, de ventilação com máscara de válvula bolsa-válvula durante os códigos, 
reconhecendo a ênfase que o DHA tem em RCP de alta qualidade em primeiro lugar e acima de 
tudo neste cenário.  

[00:34:36.42] Então você já abordou isso um pouco no início, mas eu gostaria de entrar nisso 
com um pouco mais de detalhes, se puder. Então, devemos estar mascarando a válvula-bolsa? Se 
sim, quais são as considerações nisso? E eu acho, talvez, um pouco sobre o gerenciamento das 
vias aéreas no ambiente de códigos?  

[00:34:55.42] ALICE GALLO: Posso esclarecer?  

[00:34:57.04] ALEX NIVEN: Claro.  

[00:34:57.89] ALICE GALLO: Estamos falando de um código que está acontecendo em uma 
sala? E onde você vai cuidar do paciente naquela sala?  

[00:35:09.64] ALEX NIVEN: Eu acho-- digamos, para ser específico, com o cenário, este é um 
código que acontece na base. O paciente tem-- é uma parada cardíaca. Sabe, o time responde, 
entra, EPIs colocados, o que você faz?  



[00:35:27.05] ALICE GALLO: Portanto, como a equipe está formada por um EPI, você deve 
atender a esse código como faria normalmente. Contanto que todos na sala tenham o EPI 
adequado para procedimentos de geração de alta aerossolização, continue como você faria. Uma 
vez que o paciente tenha suas vias aéreas protegidas, eles têm um filtro, um filtro viral, e podem 
ser transportados para onde quer que estejam, se o ROSC for obtido.  

[00:35:52.55] Até agora, até esta manhã, não havia um funcionário que tenha sido documentado 
com infecção durante o uso do EPI apropriado. Portanto, se todos estiverem usando o EPI 
adequado, transportaremos o paciente com um filtro viral e tudo bem.  

[00:36:16.31] Se estamos falando sobre transportar alguém que está tipo, talvez intubar, talvez 
não, então eu diria duas coisas a considerar, com base na avaliação de leito, com base na 
avaliação do médico, com base no nível de conforto da equipe. Eu diria, pessoalmente, que 
coloque uma máscara facial fechada simples e corra, e proteja as vias aéreas em um ambiente 
seguro e controlado.  

[00:36:45.26] Ou se eles estiverem em código completo, intube-os imediatamente e, em seguida, 
transporte-os com uma via aérea protetora com um filtro.  

[00:36:53.88] ALEX NIVEN: Ótimo. E sim, Holly, vou perguntar, você poderia revisar um 
pouco as diretrizes de terapia respiratória novamente, no que diz respeito à colocação do filtro, 
tanto durante a ventilação com bolsa-válvula-máscara, e se alguém está intubado, ou não 
invasivo? Abordamos isso há algumas semanas, mas acho que provavelmente vale a pena revisar 
novamente.  

[00:37:13.92] HOLLY BEHRNS: Adicionamos filtros a todos os nossos ventiladores, lado 
inspiratório e expiratório. Mesma coisa com nossos bi-paps não invasivos e nossos c-paps.  

[00:37:25.00] Cada bolsa de anestesia nas bolsas de código terá um filtro com ela agora, cada 
sala com bolsa de anestesia tem um filtro com ela. Portanto, se precisarmos ensacar um paciente, 
deve haver um filtro viral no local.  

[00:37:40.20] ALEX NIVEN: Perfeito, e há fotos realmente legais no site COVID Corner em 
todas essas diferentes áreas em termos de explicar onde os filtros devem ir.  

[00:37:49.47] Então, alguns outros comentários que vieram, comentários muito elogiosos em 
termos de apresentação, do trabalho incrível que vocês fizeram, em termos de pensar sobre isso.  

[00:38:00.64] E há outra questão, que não tenho certeza se você está pronto para fazer previsões 
aqui ou não, mas reconhecendo a importância da RCP de alta qualidade, esta pergunta é se você 
imagina ou não o Dispositivo LUCAS tornando-se parte da prática padrão após esta pandemia?  

[00:38:25.03] ANDREA LEHNERTZ: Neste momento, acho que não. Estamos usando agora 
para conservar o EPI e para garantir que nossa equipe de atendimento esteja segura, enquanto faz 
RCP de alta qualidade. Então eu acho que, neste momento, não.  



[00:38:42.00] ALICE GALLO: Acho importante também destacarmos que, embora o dispositivo 
LUCAS seja uma boa alternativa agora, para que possamos proteger mais pessoas-- o máximo de 
colegas que pudermos-- o dispositivo LUCAS também apresenta sérios riscos potenciais. 
Principalmente porque-- novamente, avise-nos saber se quiser ver.  

[00:39:06.31] Mas para aqueles de vocês que ainda não viram, ele tem seu próprio encosto que 
vai conectado ao dispositivo, mas não está conectada a nada. Portanto, o dispositivo LUCAS se 
moverá durante a RCP. E se alguém não estiver-- se toda a equipe não estiver prestando atenção 
ao dispositivo, ele se moverá para baixo a ponto de fraturar o baço e o pâncreas.  

[00:39:43.28] Então, novamente, essa é a nossa principal preocupação no momento. Estamos em 
uma situação em que precisamos proteger nossos colegas da linha de frente. E sentimos que o 
dispositivo LUCAS estava trazendo mais benefícios do que riscos potenciais.  

[00:39:59.93] É por isso que Julie treinou todos os líderes da equipe, as enfermeiras RRT e as 
enfermeiras de código de ambos os hospitais, para se certificar de que, em qualquer situação, há 
duas pessoas na sala que podem potencialmente estar prestando atenção ao dispositivo LUCAS e 
reajustando-o se ele se mover muito para baixo no corpo de alguém.  

[00:40:24.20] E, novamente, nas unidades, ainda temos um número suficiente de pessoas que 
podem ter EPI adequadamente para ajudar nas compressões torácicas. Então, eu apoio a resposta 
de Andrea, e estaremos-- agora, espero que não.  

[00:40:43.46] ALEX NIVEN: Perfeito. Então, mais uma pergunta sobre o dispositivo LUCAS, e 
depois continuaremos.  

[00:40:47.57] ALICE GALLO: Adorei.  

[00:40:48.95] ALEX NIVEN: Portanto, a questão aqui é com relação ao treinamento dos 
membros da equipe e o programa formal que você tem. Pensando especialmente no novo ano 
letivo que se aproxima, o treinamento no dispositivo LUCAS foi incorporado ao código padrão e 
ao treinamento dos membros da equipe ERT?  

[00:41:07.22] JULIE SCHMIDT: Então, ótima pergunta. Sabendo que estamos nos saltos de um 
novo ano letivo, teremos que avaliar-- se o LUCAS ainda estiver em 27 de julho, quando 
treinaremos oficialmente um novo grupo-- teremos que incorporá-lo, se ainda estivermos usando 
ele em 27 de julho. Para ser determinado.  

[00:41:27.52] ALEX NIVEN: E eu menti-- mais uma pergunta sobre os dispositivos LUCAS.  

[00:41:30.97] ALICE GALLO: Adoramos isso. Já esperávamos que o LUCAS fosse muito 
popular.  

[00:41:34.04] ALEX NIVEN: Dúvidas sobre uma alça de pescoço para ajudar a estabilizar o 
dispositivo? Vocês estão usando isso?  



[00:41:38.88] JULIE SCHMIDT: Então, como a Dra. Gallo aludiu, parte do treinamento é sobre 
a mecânica. Mas muito se trata do risco se não for colocado de forma adequada. Portanto, trata-
se de como colocá-lo no lugar e, em seguida, garantir que ele está no lugar certo. Então a equipe 
carrega, sim, a alça de pescoço para ajudar a evitar que migre para baixo.  

[00:41:54.23] E também carregam um marcador de pele. Assim que estiver no local apropriado, 
eles marcam a parte superior e inferior com marcações azuis, para que todos na equipe inteira 
possam observar para ter certeza de que não está se movendo. Porque pode ir para a direita, 
esquerda, para cima, para baixo-- pode ir em todas as direções diferentes. Mas temos toda a 
segurança [INAUDÍVEL] no lugar.  

[00:42:11.07] ALEX NIVEN: E tinha outra pergunta que na verdade acabou de ser retirada da 
fila, mas vou perguntar assim mesmo. Uma pergunta sobre pacientes em pronação e RCP com 
pacientes em pronação. Vocês poderiam dar uma revisada?  

[00:42:24.75] ANDREA LEHNERTZ: Sim, posso falar sobre isso. Portanto, sim, você pode 
realizar a RCP em pacientes em pronação. E acredito que eles também estão no COVID Corner 
como um diagrama do posicionamento apropriado.  

[00:42:36.45] E surge a pergunta sobre quando fazer isso. Se você estiver no quarto do seu 
paciente e houver muitas pessoas com as quais você pode colocar rapidamente o paciente de 
volta na posição supina e, em seguida, iniciar a RCP, eu recomendaria isso. Se você tiver que 
esperar a chegada de colegas para ajudar a supinar seu paciente, pode fazer RCP de bruços por 
dois a quatro minutos até que chegue ajuda. E também depende do ritmo de apresentação.  

[00:43:06.58] ALEX NIVEN: Perfeito.  

[00:43:07.62] ALICE GALLO: Posso acrescentar algo a isso? Nossa Mayo-- se tivermos algum 
de nossos colegas do Mayo Clinic Health System ouvindo isso, a pergunta nos sites do Mayo 
Clinic Health System é que a pronação de RCP não é iniciada. Que você os vire primeiro, no 
Mayo Clinic Health System.  

[00:43:26.67] Mas aqui-- aqui em Mayo Rochester, é exatamente o que Andrea disse.  

[00:43:33.54] ANDREA LEHNERTZ: Ainda não está escrito na diretriz de pronação real, mas o 
adjunto está no COVID Corner.  

[00:43:40.90] ALEX NIVEN: Perfeito, perfeito.  

[00:43:43.37] ALICE GALLO: E Andrea e Jenna também têm um vídeo incrível sobre como 
colocar os pacientes de bruços, que está na Intranet, e também no COVID Corner. Então, por 
favor, deem uma olhada. A UTI médica não usa leito roto-propenso desde 2015 e temos feito um 
trabalho incrível.  

[00:44:03.13] ALEX NIVEN: Temos esses recursos no COVID Corner e no site de educação do 
CCM agora. Há muitos lugares para recorrer.  



[00:44:14.03] Eu queria fazer uma pausa nas perguntas e transformar isso em experiência 
prática-- mais ou menos como vimos essas diretrizes serem implementadas. E alguns temas 
comuns específicos que surgiram-- porque eu sei que vocês estão revisando os episódios 
conforme eles ocorrem.  

[00:44:37.49] Mas talvez você pudesse compartilhar essa sabedoria e as lições aprendidas com a 
comunidade toda aqui?  

[00:44:43.66] ANDREA LEHNERTZ: Eu acho, um dos-- posso falar sobre uma das coisas que 
observamos mais recentemente-- novamente, como as Dras. Gallo e Julie já haviam dito antes, o 
controle da multidão ainda é uma preocupação significativa para garantir que estejamos 
protegendo uns aos outros. E um dos eventos específicos é garantir, conforme a equipe está 
respondendo, que agora estamos chegando com todos os nossos EPIs adequados prontos para 
serem usados.  

[00:45:08.05] Mas um exemplo é, houve RCP feito antes da chegada da equipe, e eles tinham 
ROSC, e a equipe não tinha essa consciência. E então isso é um AGP, e então aquela sala em que 
aquele paciente estava deveria ser tratada como tal. E  quando você estiver lá, você precisa do 
EPI apropriado. Então, coisas assim, apenas ter certeza de tentar limitar as pessoas na sala, é o 
mais importante.  

[00:45:39.44] ALEX NIVEN: Novamente, apenas para reiterar-- mas acho que este é um ponto 
importante-- você tem um paciente que não responde, você vai ter alguém que vai colocar o EPI 
rapidamente, e eu suponho que, na expectativa disso, eles vão ter precauções com o ar, certo? 
Eles vão entrar na sala com um DEA, vão avaliar aquele paciente e, em seguida, fazer as coisas 
padrão que pensaríamos naquele ambiente. É essa a mensagem que você realmente quer 
transmitir?  

[00:46:05.07] Portanto, o controle de multidões é sempre um problema com os códigos. Eu 
imagino que uma dinâmica complicada aqui é o pessoal necessário e como o pessoal necessário 
entra e sai da sala quando se trata de procedimentos que são executados-- acesso IO versus 
acesso venoso e coisas desse tipo. Laboratórios e coisas desse tipo-- você tem alguma 
recomendação em termos de como orquestrar isso, para as pessoas que estão do lado de fora? E 
como controlar o fluxo para frente e para trás? Porque eu imagino que a comunicação é um 
desafio um pouco maior.  

[00:46:43.84] JULIE SCHMIDT: Uma coisa que implementamos, que esquecemos de 
mencionar, com a modificação de funções, é que os líderes de equipe vão coletar o sangue, se 
necessário. Portanto, essa equipe, nossos colegas de laboratório, deve permanecer fora da sala. 
Eles podem ajudar na coleta de suprimentos e saber o que os líderes de equipe precisam fazer, e 
assim por diante. E depois entregá-los na sala, mas o líder da equipe é quem fisicamente coletaria 
o sangue durante o evento, para eliminar, novamente, mais uma pessoa precisando de EPI e 
ficando exposta também.  

[00:47:13.88] Tentando pensar além disso.  



[00:47:15.77] ALICE GALLO: O farmacêutico fica do lado de fora com o carrinho de códigos e 
os remédios, e entrega os remédios. Também pedimos que o EKG e coisas assim fiquem do lado 
de fora. E sim, praticamente é isso.  

[00:47:35.53] CHRISTINE WOLF: Acho que o importante é confiar no líder da equipe, que eles 
precisam deles, estão lá fora esperando que eles entrem e, portanto, seria apenas conseguir um 
líder da equipe médica adequado para executar esse código.  

[00:47:49.13] JULIE SCHMIDT: E acho que é antes mesmo de a equipe chegar lá, é onde 
estamos vendo muitas preocupações com o controle da multidão. Mesmo quando a equipe está 
respondendo, às vezes eles encontram cinco, seis pessoas. Ouvi dizer que as pessoas estão indo 
porque querem ver o LUCAS em ação-- e não acho que o usamos nas últimas duas semanas que 
o colocamos no lugar. Então ele chegou, mas felizmente ainda não foi necessário.  

[00:48:08.16] Mas, pensando nessa perspectiva de serviço principal, ou na primeira resposta, há 
um problema com muitas pessoas entrando na sala. E então o que observamos é uma multidão de 
pessoas do lado de fora da porta. E, se realmente tivermos um verdadeiro evento de RCP, com 
AGPs de alto risco, teremos uma exposição significativa se não controlarmos isso, do ponto de 
vista do controle de multidão.  

[00:48:30.07] ALEX NIVEN: Então, se você tem trabalho, venha. Se você não tem trabalho, não 
venha. Essa parece ser a conclusão final.  

[00:48:36.20] Certo, bom, isso soa como dois pontos ótimos para levar para casa. Outras lições 
aprendidas ou temas comuns?  

[00:48:47.21] CHRISTINE WOLF: Acho que para os RRTs, em geral, meio que pensam quando 
chegam à sala, sabendo o isolamento que aquele paciente tem-- se é um AGP naquela sala, 
levando o equipamento adequado de que precisariam.  

[00:49:00.53] O carrinho de RRT tem um monitor portátil que pode ser removido desse carrinho, 
e só levar esse monitor na sala, em vez de todo o equipamento, e expor todos os outros 
equipamentos que eles têm, tendo que o limpar depois. Limitando a quantidade de equipamento 
que também levamos para essas salas.  

[00:49:22.51] Então eu acho que uma coisa-- eu não tenho novas perguntas-- mas uma coisa que 
eu queria perguntar, porque está fresco em minha mente após algumas conversas esta manhã, 
estamos em um ambiente um tanto incomum, porque os membros da família não podem entrar 
no hospital nesse tipo de situação. E obviamente, incluir a família deles, em termos de 
comunicação, se não de maneiras diferentes, para eventos de código e eventos RRT, é muito 
importante.  

[00:49:52.93] Algo mudou, em termos de comunicação com a família, ou alguma situação 
específica em que você encontrou variações de nossas práticas normais lá?  



[00:50:06.84] ALICE GALLO: A expectativa sempre foi que, se um RRT ou um código está 
sendo chamado em um paciente, essa é a probabilidade de ser o paciente mais doente da equipe 
primária, certo? Portanto, a expectativa sempre foi de que alguém da equipe primária entrasse em 
contato com a família. E isso não mudou.  

[00:50:27.24] A diferença é que antes, às vezes, até mesmo os familiares chamavam um código 
ou um RRT, e não tínhamos isso.  

[00:50:38.05] É uma excelente pergunta, mas essa expectativa não mudou. A equipe principal 
está fortemente envolvida. A equipe principal, esperançosamente, está envolvida na decisão de 
ativar um RRT e já contatou a família sobre como a condição do paciente.  

[00:50:55.07] ALEX NIVEN: Ótimo, e eu agradeço você enfatizar esse ponto. Porque há muita 
carga cognitiva acontecendo com EPIs e dispositivos LUCAS, e coisas assim. É fácil perder o 
controle de algumas dessas outras coisas muito importantes.  

[00:51:09.44] Portanto, não tenho muitas perguntas aqui. Eu acho, outras coisas que surgiram ao 
longo do lançamento deste programa, e qualquer tipo de ponto para levar para casa que vocês 
realmente querem levar para casa à medida que começamos a encerrar ao longo dos minutos 
restantes deste apresentação.  

[00:51:31.34] ALICE GALLO: Eu gostaria de fazer três observações. Uma, mais uma vez, 
obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Você foi incrível-- todos vocês, debatendo ao 
máximo. E como tudo, a gente tem mudado, como eu disse, a cada dia.  

[00:51:45.42] Então eu realmente-- meu sincero agradecimento por todos que estão ouvindo. Se 
vocês têm amigos que não estão ouvindo, agradeça-os em meu nome.  

[00:51:54.26] A segunda coisa é-- e peço desculpas por não dizer isso imediatamente-- a equipe 
primária continua a ser uma parte importante do RRT e a equipe de código. Isso não mudou. 
Deveria ter dito isso imediatamente.  

[00:52:07.82] Sempre vimos e apreciamos a ajuda da equipe principal, mesmo nos ajudando com 
uma situação do que está acontecendo. Então, novamente, fiquem conosco.  

[00:52:20.99] E a terceira coisa é, novamente, tudo o que mudamos tinha a segurança dos 
socorristas como prioridade mais alta. Portanto, também tenha isso em mente.  

[00:52:40.09] ALEX NIVEN: E acho que vou deixar isso claro com uma pergunta que acabou de 
surgir.  

[00:52:43.53] ALICE GALLO: Eu adoro isso.  

[00:52:44.13] ALEX NIVEN: Todos os RRTs e códigos são tratados como pacientes COVID 
potenciais? É esse o conceito que vocês têm?  



[00:52:50.50] ALICE GALLO: Códigos completos.  

[00:52:52.16] ALEX NIVEN: Ah, códigos. Portanto, os RRTs são basicamente conforme 
identificados.  

[00:52:57.88] ALICE GALLO: Sim, como o que a Christine estava dizendo-- é útil quando a 
equipe primária, a enfermeira primária de leito está envolvida, porque então elas podem dizer, 
este paciente está sendo descartado. Para que essa equipe possa-- e é por isso que também temos 
seu próprio N-95 e--  

[00:53:14.20] ALEX NIVEN: Perfeito.  

[00:53:14.92] CHRISTINE WOLF: Realmente contamos com esse modelo de colaboração com 
o serviço principal, a enfermeira de leito e a equipe de RRT para trabalharmos juntos nessas 
chamadas.  

[00:53:24.98] ALEX NIVEN: E então, grandes pontos importantes, novamente, que você deseja 
enfatizar novamente o que passamos por aqui?  

[00:53:29.52] JULIE SCHMIDT: Então, eu acho que é importante, especialmente para o pessoal 
de primeira linha, ser o pessoal de base ou as enfermeiras da UCP, ou o serviço principal, voltar 
ao básico. Faça o que todos nós somos treinados para fazer com um bom BLS. Avalie seu 
paciente e peça ajuda, pegue o DEA, faça o que o DEA disse para fazer, desde que o paciente 
não tenha pulso-- certo, mas o DEA ligado ou o desfibrilador neles. Isso aí-- bom ponto de 
partida.  

[00:53:55.98] E antes de fazer a RCP, ou antes do ensacamento, certifique-se de ter o EPI 
apropriado. Mas acho que, em algum momento das últimas semanas, também nos afastamos um 
pouco do básico. Portanto, o básico ainda existe.  

[00:54:07.80] Mesmo com a equipe de resposta rápida, essa equipe tem aquele tempo de resposta 
de 10 a 15 minutos, então a equipe pode ir, e fora da sala pegar algumas informações do 
paciente, para que estejam com EPIs devidamente colocado para entrar naquela sala também.  

[00:54:21.31] Então, de volta ao básico, eu acho, é onde realmente precisamos ir. Então, lembre-
se da segurança da equipe e das novas ferramentas que temos para proteger a equipe e cuidar dos 
pacientes.  

[00:54:30.98] ALEX NIVEN: E depois para o treinamento, ligo para você?  

[00:54:33.99] JULIE SCHMIDT: Sim, e vou providenciar isso, com certeza.  

[00:54:37.48] ALICE GALLO: E se quiser ver o LUCAS, se quiser ver e tocar, avise-nos. Mas 
um código provavelmente não é o melhor momento para fazer isso.  

[00:54:47.27] JULIE SCHMIDT: Experimente com um manequim, não em um código real.  



[00:54:49.34] ALEX NIVEN: Portanto, controle de multidão, controle de multidão. Holly, 
alguma coisa para levar para casa dos pontos de vista da terapia respiratória? Já que todos estão 
super entusiasmados com seus procedimentos de geração de aerossol [INAUDÍVEL]?  

[00:54:59.34] HOLLY BEHRNS: Ainda não ouvimos o bastante sobre isso.  

[00:55:02.55] Acho que meu maior ponto a ser levado para casa seria se proteger, em primeiro 
lugar. Por causa do ponto da Dra. Gallo, que se não estivermos protegidos e não estivermos 
seguros, não podemos cuidar de nossos pacientes.  

[00:55:16.01] [INAUDÍVEL]  

[00:55:18.41] ALEX NIVEN: Então, uma última pergunta que acabou de entrar aqui-- na 
verdade, acho que e sobre o que você falou. Portanto, todos os códigos, RCPs e eventos que 
exigirão ventilação com máscara e válvula bolsa-válvula e intervenção respiratória devem ser 
tratados como um procedimento gerador de aerossol de alto risco e devem ser tratados com EPI e 
tratados como tal.  

[00:55:46.16] JULIE SCHMIDT: E ainda, a declaração mais recente no COVID Corner disse, 
toda ativação de código azul estamos tratando como AGPs de alto risco. Porque você nunca sabe 
no que eles estão se metendo. E isso foi logo antes do evento de que Andrea falou.  

[00:55:57.73] ALICE GALLO: E o RRT não é isso, porque novamente, o RRT tem 15 minutos 
para chegar lá, então temos tempo para ter essas discussões. Então esse é o motivo.  

[00:56:07.33] ALEX NIVEN: Perfeito, então se não deixamos isso claro antes, agora o 
deixamos.  

[00:56:12.29] Andrea, algum de vocês quer--  

[00:56:15.79] CHRISTINE WOLF: Acho que a única coisa é que, também saiba que nosso 
processo de ativação não mudou em nada. Os critérios de chamada do RRT não mudaram, nosso 
processo de ativação não mudou. Está tudo igual.  

[00:56:33.44] ALEX NIVEN: Bem, eu não tenho mais nada para torturar vocês. Muito obrigado 
pela ótima conversa. Eu aprendi muito hoje. E, novamente, todos os recursos e informações 
relacionadas à nossa conversa estão disponíveis no COVID Corner para análise. Vou verificar se 
a imagem da tenda está ou não disponível lá, porque não tenho certeza se tenho ela agora.  

[00:56:56.52] E também coloquei uma lista, para mim, para revisar o posicionamento da RCP na 
posição de pronação, porque acho que não é algo em que pensamos todos os dias. Ótimo.  

[00:57:07.59] ALICE GALLO: E se vocês tiverem alguma dúvida, preocupação, reclamação, 
sugestão, elogio-- gostamos disso também-- por favor, envie-nos um email, mande um pager. E 
se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa, é só nos avisar.  



[00:57:21.25] ALEX NIVEN: Bem, e tivemos vários comentários muito elogiosos aqui no 
COVID Corner. Muito obrigado, pessoal, pelo excelente trabalho de hoje.  

[00:57:28.92] ALICE GALLO: Obrigado.  

[00:57:29.62] ALEX NIVEN: E com isso, acho que vamos encerrar por hoje. Obrigado por se 
juntar a nós hoje nas Grand Rounds de tratamentos críticos.  


