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A SBMH, no uso das suas atribuições, baseada nas recomendações sanitárias nacionais, no 

Comitê Europeu de Medicina Hiperbárica e na Undersea and Hyperbaric Medical Society, 

vem a público atualizar suas recomendações para tratamentos com Oxigenoterapia 

Hiperbárica (OHB) na vigência da Pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Independentemente dos procedimentos rigorosos de limpeza e desinfecção de máscaras 

respiratórias/capuzes de oxigênio, interior das câmaras monoplaces e multiplaces,  

implementados em todas as instalações médicas hiperbáricas, o acúmulo/circulação de 

vários pacientes, mesmo de forma individualizada, aumenta o risco de contaminação pelo 

coronavírus. Isso é de grande preocupação, considerando a idade avançada e quadro clínico 

da maioria dos pacientes com indicações específicas para OHB, por exemplo, lesão no pé 

diabético, bem como comorbidades graves geralmente presentes em alguns pacientes, por 

exemplo, estado imunocomprometido em pacientes com lesões teciduais pós-radiação. 

 

A manutenção dos tratamentos com OHB deverá respeitar: 

 As restrições sanitárias de cada região; 

 A natureza da indicação de OHB; 

 Limitação das indicações e  do número de sessões ao mínimo, considerando a 

indicação clínica, o progresso do tratamento, a idade do doente, o estado geral e a 

presença de comorbidades (fatores de risco para gravidade); 

 Capacidade do serviço em cumprir as recomendações e precauções sanitárias; 

 Avaliação clínica e social de cada caso, individualmente; 

 Proteção incondicional dos funcionários, respeitando as recomendações sanitárias e 

padrão de EPI; 

 Avaliação crítica da capacidade de seguir as recomendações e precauções, 

declinando e declarando-se incapaz de executar o tratamento em caso de não 

conformidade. 

Recomendações para pacientes ambulatoriais e eletivos, sem suspeita de COVID 19: 

 O diretor médico deverá manter-se atualizado das definições emitidas pelas 

autoridades sanitárias e pelos Conselhos de Medicina, adequando prontamente às 

precauções; 

 Indivíduos (funcionários e pacientes) que apresentarem-se sintomáticos/suspeitos  

deverão manter isolamento domiciliar; 
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 Realizar busca ativa dos pacientes sintomáticos por telefone, para análise individual 

do caso e definição por interrupção temporária ou manutenção do tratamento; 

 Realizar triagem de enfermagem dos indivíduos sintomáticos antes da entrada no 

ambiente da clínica; 

  Esvaziamento das salas de espera / recepção ao máximo, respeitando distância 

mínima de 1,5 metros, em todas as direções, entre poltronas; 

 Acompanhantes em espera deverão aguardar fora do ambiente da clínica, entrando 

para auxiliar paciente quando necessário;  

 Limitar o número de ocupantes em cada sessão (multiplace), de forma a assegurar 

uma distância entre todos os ocupantes (Guia interno e pacientes) de no mínimo 1,5 

metros em todas as direções; 

 Iniciar inalação precoce pela máscara ou capuz (multiplace), o mais cedo possível 

após o selo da porta da câmara. Este procedimento deve manter-se até ao final da 

descompressão (ou até os sistemas de exaustão o permitirem); 

 Higienização rigorosa das mãos antes de entrar na câmara (ambos equipamentos); 

 Avaliar redução da pressão de tratamento para 2.0 - 2.2 ATA, minimizando riscos; 

 Avaliar possibilidade de eliminar os intervalos de ar (multiplace), mantendo 

vigilância ativa para intoxicação pelo oxigênio;  

 O Guia interno (multiplace) usará máscara de proteção própria (seguindo as 

recomendações das autoridades – N95) durante toda a sessão e alterar para a 

inalação de oxigênio apenas na descompressão (se aplicável); 

 Executar Limpeza Terminal das máscaras e sistemas individuais de respiração após 

cada sessão de OHB; 

 Executar Limpeza Terminal da Câmara Hiperbárica após término de cada sessão; 

 

Recomendações para pacientes suspeitos, prováveis e confirmados de COVID-19:  

 Todas acima; 

 Restringir ao máximo o tratamento com OHB para as indicações primárias, de 

urgência ou emergência; 

 Avaliar estado clínico, relacionando a tolerância ao tratamento com OHB; 
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 O Guia interno deverá usar EPI de acordo com as recomendações sanitárias para o 

coronavírus durante toda a sessão hiperbárica;  

 Elevar o alerta para risco de incêndio; 

 Manter restrição rígida da fração de oxigênio até 21% no interior da câmara 

(multiplace); 

  O indivíduo consciente deverá usar máscara de proteção própria N95 (conforme 

recomendações da autoridade de saúde) na monoplace ou até a colocação do 

sistema de respiração, na multiplace; 

 Manter uso de máscara de proteção, durante o uso do Capuz (se for o caso na 

multiplace), caso exista compatibilidade da máscara; 

 Descarte apropriado de máscaras e EPI em Lixo Infectante; 

 Reposição de uma nova máscara ao término do tratamento; 

 

Para casos graves de distúrbios diretos com risco de vida, que são indicações para OHB 

(por exemplo, embolia gasosa, infecção necrosante dos tecidos moles, gangrena gasosa, 

intoxicação grave por monóxido de carbono) em um paciente com COVID-19 confirmado 

ou suspeito, a OHB deve ser conduzida somente após cuidadosa avaliação de todos os 

riscos relacionados à doença primária, comorbidades, possibilidades de transporte e 

condução segura de sessões de OHB. Um atendente médico deve usar roupas de 

isolamento adequadas, incluindo uma máscara pessoal (conforme recomendado pela 

autoridade apropriada) de acordo com os procedimentos padrão para o coronavírus durante 

o período hiperbárico (sessão). Isso cria um risco adicional de incêndio devido a materiais 

não compatíveis da OHB. A verificação dupla de um sistema de combate a incêndios, 

incluindo extintores manuais dentro da câmara hiperbárica, é uma obrigação com maior 

alerta tanto do atendente quanto do operador da câmara. A fração de oxigênio dentro da 

câmara deve ser mantida em 21%, tendo em vista o risco de estratificação local de gases 

(oxigênio). 

 

Quaisquer outras recomendações gerais emitidas pelo Hospital / Autoridades de Saúde, ou 

seja, lavar as mãos, limitar as pessoas no vestiário, na área de espera e em quaisquer 

ambientes da clínica, devem ser seguidas. 

 

Para todo paciente com COVID-19 confirmado ou suspeito, a menos que seja considerado 

absolutamente necessário para atenuar as condições de Risco de Perda de Membros ou 

incapacidade funcional grave, recomenda-se evitar / adiar a OHB devido a:  
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  Envolvimento do tecido pulmonar, o que pode levar a uma eficácia 

desconhecida da sessão de OHB, bem como a um efeito imprevisível da 

toxicidade do oxigênio no tecido pulmonar envolvido. 

 

A SBMH sugere FORTEMENTE a restrição das atividades das clínicas de Medicina 

Hiperbárica, mono/multi/triplace, em consonância com todos os órgãos e instituições, 

nacionais e internacionais, engajadas no controle do coronavírus, conforme descrito nesta 

nota técnica. 

 

A SBMH RECOMENDA a suspensão do atendimento de acordo com Notas Técnicas da 

Associação Médica Brasileira (AMB), Conselho Federal de Medicina (CFM), Conselhos 

Regionais de Medicina (CRMs), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Conselhos 

Regionais de Enfermagens (CORENs) e Órgãos Sanitários estaduais e federais, 

respeitando a decisão da Diretoria Técnica Médica de cada Serviço de Medicina 

Hiperbárica no território Brasileiro. 

 


