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Recomendações para o caso de ser necessário intervir cirurgicamente em 

doentes infetados com o COVID-19 

1. De acordo com determinações já anunciadas, devem ser canceladas, e adiadas para 

dada oportuna, as intervenções cirúrgicas de rotina e não urgentes. Só deverão ser 

realizadas intervenções cirúrgicas urgentes e “life-saving”. No caso de a indicação 

cirúrgica (urgente) recair em doentes infetados com o corona vírus deverão ser 

seguidas as seguintes recomendações: 

a) Deve ser reservada, no Bloco Operatório, uma sala operatória, com um ambiente 

de pressão negativa, de preferência com acesso separado, para estes doentes. 

Deve haver um acesso “isolado” a essa sala operatória, para a necessidade de 

medicamentos ou equipamentos adicionais, e para o envio de amostras, como 

sangue para análises ou para tipagem, e produtos para a Anatomia Patológica. A 

mesma sala operatória e o mesmo equipamento de anestesia serão usados 

apenas nesses casos; 

b) O pessoal do Bloco Operatório deve estar equipado com equipamento de 

proteção individual (EPI) adequado, incluindo uma máscara N95 bem ajustada, 

óculos de proteção Doff PPE ou protetor facial, roupas resistentes a respingos e 

capas de botas, conforme se mostra no site https://youtu.be/OF6dMhRvD8M; 

c) A transferência da enfermaria para o Bloco Operatório será feita pelos 

enfermeiros do internamento com equipamento de proteção individual, idêntico 

ao acima referido. Deve ser definida a responsabilidade da limpeza dos locais 

usados e do percurso do doente, incluindo os elevadores. Para doentes 

provenientes de Unidades de Cuidados Intensivos, deverá ser utilizado um 

ventilador de transporte dedicado. 

2. Na sala operatória deverão ser respeitadas as regras e recomendações de outras 

especialidades, particularmente da Anestesiologia. 

3. Mesmo que a abordagem possa ser realizada por laparoscopia, esta deve ser 

preterida, devido ao risco de contaminação, por fuga de gás durante o procedimento, 

e/ou no momento da descompressão da câmara de trabalho, abdominal ou outra. 

4. Concluída a intervenção cirúrgica o pessoal que sai da sala operatória descarta o 

vestuário de proteção e luvas usados e faz a higiene das mãos. 

a) Todos os medicamentos e material existente na bandeja de medicamentos e no 

carrinho de vias aéreas que não for utilizado, deve ser considerado contaminado e 

deve ser descartado; 

b) Deve ser estipulado um mínimo de uma hora entre as intervenções para permitir 

que a equipa da sala operatória envie o doente de volta à enfermaria, proceda à 

descontaminação de todas as superfícies, aparelhos de anestesia, monitores, 
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ecrãs, teclado, cabos, etc. Como precaução adicional deverá ser usado um 

vaporizador de peróxido de hidrogénio para descontaminar a sala operatória. 

c) Antes de sair do Bloco Operatório todos os profissionais deverão cumprir as 

normas recomendadas, conforme estabelecido, para poder retomar as suas 

funções regulares. 

5. Para mais detalhes seguir as recomendações referidas no site: 

https://youtu.be/OF6dMhRvD8M 
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