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Assunto: Retoma da Atividade Clínica – Recomendações 

 

A propósito do assunto em epígrafe, vem a Direção do Colégio de 

Anestesiologia propor as seguintes recomendações: 

1. A retoma da atividade cirúrgica e anestésica no âmbito da medicina do peri-

operatório, bem como a realização de meios complementares de diagnóstico 

e/ou terapêutica (MCDT) deve ocorrer de forma faseada, de acordo com 

prioridades definidas por cada Instituição, salvaguardando os critérios 

epidemiológicos regionais no que concerne à fase da pandemia por COVID-19. 

2. Os procedimentos realizados pelo Anestesiologista são, de forma real ou 

potencial, geradores de aerossóis, pelo que, em contexto de pandemia, o teste 

de rastreio ao SARS-CoV-2 torna-se uma rotina obrigatória para todos os 

doentes que a eles sejam submetidos. Isto inclui todos os doentes com atos 

realizados por Anestesiologista, seja qual for o procedimento para o qual são 

propostos, em qualquer contexto de prestação de cuidados de saúde, de cariz 

público ou privado (Blocos Operatórios, Unidades de Cirurgia de Ambulatório e 

locais de realização de MCDT). 

3. As instituições hospitalares devem definir circuitos próprios para a abordagem 

de doentes infectados por SARS-CoV-2  e doentes não infectados. 

4. É imperativa a disponibilidade de equipamentos de proteção individual (EPI) 

adequados, testes de rastreio, bem como de recursos humanos no que 

concerne à Anestesiologia. 

 

A) Todos os doentes propostos para cirurgia programada, em regime de 

ambulatório ou de internamento, ou para realização de MCDT, devem ser 

objecto de rigorosa avaliação pré-procedimento, de forma a despistar casos 

de COVID-19, através da realização de: 

1. Questionário de avaliação obtido por contacto telefónico 48 a 72 horas 

antes da cirurgia, que inclua: 

a. Identificação de exposição a doentes infectados por SARS-CoV-2 nos 

14 dias que antecedem a cirurgia ou MCDT; 

b. Sintomas de febre, tosse, dispneia, arrepios, mialgias, cefaleias, 

odinofagia, alterações do olfato/paladar ou gastrointestinais, nos 14 dias que 

antecedem o procedimento; 

2. Teste de rastreio ao SARS-CoV-2, idealmente nas 24 a 48 horas que 

antecedem a cirurgia ou MCDT e nunca num período superior a 7 dias; 

3. Compromisso de isolamento social evitando comportamentos de risco, nos 14 

dias que antecedem o procedimento proposto. Esta informação deve ser  
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fornecida ao doente por escrito (preferencialmente via correio electrónico) e 

deve, também, constar no documento do consentimento informado; 

4. A consulta de anestesia deve ser realizada, sempre que possível, de forma 

não presencial (por teleconsulta, idealmente por videochamada) de modo a 

permitir uma avaliação sumária da via aérea e do biótipo dos doentes, com 

colheita de alguma informação adicional. Devem ser estabelecidos critérios 

para a avaliação em consulta presencial, nomeadamente quando exista 

impossibilidade de realização de teleconsulta, patologia associada grave e/ou 

suspeita de via aérea difícil. No caso de consulta presencial recomenda-se 

que esta seja efetuada no mesmo dia da realização do teste de rastreio ao 

SARS-CoV-2, de modo a evitar idas desnecessárias ao Hospital. 

 

B) A admissão pré-procedimento deve ser feita no dia do mesmo, se 

possível, de forma a reduzir o tempo de internamento ao mínimo necessário. 

Esta fase deve incluir: 

1. Confirmação de questionário, sintomático e epidemiológico, compatível 

com doente não suspeito de infecção COVID-19;  

2. Avaliação de temperatura corporal (se temperatura periférica > 37,0º C 

deve ser suspensa a cirurgia e encaminhado o doente para despiste de 

COVID-19, de acordo com o protocolo institucional); 

3. Confirmação de que o teste de rastreio ao SARS-CoV-2 é negativo; 

4. Colocação de máscara cirúrgica no doente, a partir do momento em que 

este entra na unidade de saúde e durante todo o período de estadia na 

mesma; 

5. Não será permitida a entrada de acompanhante, salvo em casos especiais 

(como por exemplo, menores ou doentes portadores de deficiência). Nestes 

casos, o acompanhante deverá também ser testado. 

 

C) No Bloco Operatório ou sala de MCDT, já que podemos estar na presença 

de falsos negativos em doentes assintomáticos: 

• Todos os profissionais de saúde devem estar protegidos com máscara 

cirúrgica e óculos de proteção ou viseira; 

•  Antes e durante a realização de procedimentos com maior risco de 

aerossolização (manipulação da via aérea, entubação traqueal, 

traqueotomia, cirurgia oro-nasal, endoscopia, broncoscopia, etc.), os 

profissionais de saúde envolvidos devem estar protegidos com máscara FFP2 

ou FFP3, proteção ocular, luvas duplas, cógula e bata impermeável; 

• Durante a abordagem da via aérea, o número de profissionais na sala 

operatória deve estar limitado à equipa anestésica, sendo que a restante 
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equipa deverá aguardar o tempo necessário à renovação completa de ar, 

para entrar na sala operatória; 

• Em todas as salas operatórias está recomendada a colocação de um filtro 

HEPA no ramo expiratório do circuito ventilatório. As traqueias e o respectivo 

filtro HEPA devem ser substituídos no final do dia; 

• Os doentes devem circular sempre com máscara cirúrgica, mesmo quando 

necessitem de oxigenoterapia com baixos fluxos.  

De forma a garantir a segurança de profissionais e doentes é importante que 

se criem as seguintes adaptações estruturais: 

• Nos Blocos Operatórios devem existir salas dedicadas ao tratamento de 

doentes infectados por SARS-CoV-2, com circuitos bem definidos e 

identificados para tal.  Além disso, é fundamental que seja realizada uma 

avaliação técnica das condições de pressão e ventilação (número de 

renovações de ar por hora) de todas as salas dos Blocos Operatórios e de todos 

os outros serviços onde se realizem atos anestésicos; 

• Nas Unidades de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) o espaçamento entre 

camas  ou cadeirões deverá ser de 2 metros. 

 

D) Todos os doentes propostos para cirurgia não urgente/emergente ou para 

realização de MCDT não urgentes com apoio de Anestesia (nomeadamente 

exames de gastrenterologia, broncoscopia, imagiologia) com teste positivo 

para SARS-CoV-2, devem ser adiados até total recuperação clínica funcional e 

até serem obtidos 2 testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas, 

tendo em conta o maior risco de morbi-mortalidade e de contaminação de 

outros doentes e profissionais de saúde.  

 

E) Toda esta dinâmica proposta implica que o planeamento cirúrgico (ou dos 

MCDT) e a convocatória dos doentes, cumpra uma antecedência mínima de 

14 dias. 

 

Esta informação complementa outras recomendações divulgadas por 

esta Direção Colegial. 

 

Dr Paulo Lemos 

 

A Direção do Colégio de Anestesiologia 

06 de Maio de 2020 
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