
Assistência cirúrgica aos pacientes suspeitos ou confirmados 
por COVID-19 

Orientação dos cuidados durante assistência cirúrgica aos pacientes suspeitos 
ou confirmados por COVID-19.  

Cuidados na avaliação pré-anestésica  

• O paciente deverá estar com máscara cirúrgica 

• Evite contato físico além do estritamente necessário para exame do 
paciente durante avaliação pré-anestésica; 

• Utilize precaução padrão para isolamento de contato e gotículas quando 
em contato com pacientes com suspeita de contaminação por COVID-
19; 

• A previsão de uma possível VAD deve ser realizada com avaliação 
criteriosa dos preditores, porém não se recomenda a avaliação do score 
de Mallampati. Avaliar: abertura bucal (distância interincisivos < 3cm); 
distância tireomentoniana (<6cm); mobilidade cervical; circunferência 
cervical; história prévia de VAD  

• No planejamento da anestesia, preferir anestesia regional à geral. Se a 
realização da  anestesia geral for mandatória, a intubação é preferível. 
Não é recomendado o uso de máscara laríngea.  

Obs. Nos pacientes que não são casos suspeitos ou confirmados devemos 
seguir com cuidados habituais. Porém, utilize máscaras faciais quando em 
contato com paciente com coriza, tosse ou outros sintomas de síndrome gripal. 

Cuidados antes de entrar na sala: 
Paramentação: todos os passos a seguir devem ser feitos ANTES de 
entrar na sala  

• Colocar máscara N95;  

• Cirurgiões devem realizar a rotina de escovação dos membros 
superiores 
Demais profissionais (anestesistas e profissionais da enfermagem) 
devem seguir rotina de higienização das mãos, utilizando água e sabão; 

• Coloque óculos de proteção ou Face Shield (um ou outro); 

• Coloque o gorro; 

• Coloque avental de isolamento; 

• O anestesista deve usar álcool gel nas mãos, esfregando por no mínimo 
20 segundos; colocar luva estéril protegendo os punhos e recobrindo 
parte do avental; e recobrir a luva estéril com luvas de procedimento.  

Cuidados na sala cirúrgica:  

• Só devem entrar na sala os profissionais estritamente necessários. O 
ideal é que a equipe cirúrgica só entre em SO após a IOT, pois pode 
ocorrer aerossolização,  diminuindo assim o número de pessoas em 
risco de contaminação neste momento.  



• Recubra o aparelho de anestesia e monitor com plástico, principalmente 
em áreas expostas ao contato; 

• Monte o circuito respiratório com 1 filtro acoplado logo após o sensor de 
capnografia 

• Só deixe dentro da sala o estritamente necessário; 

• Não conduzir kit de psicotrópicos para sala cirúrgica. Disponibilizar em 
sala somente as medicações necessárias para utilização no paciente. 
Em caso de não utilização, descartar as ampolas; 

• Kit de via aérea difícil deverá estar disponível para uma possível VAD 
não antecipada, fora da sala. Se entrar na sala, todo o material não 
utilizado deverá ser descartado. 

o Kit VAD: máscaras laríngeas de tamanhos diferentes; bougies, 
estilete luminoso, tubo laríngeo, kit de cricotireostomia 

• Deverá haver sacos plásticos disponíveis para colocação de lâmina de 
laringoscópio e cânulas de guedel contaminadas; que deverão ser 
lacradas e encaminhadas para desinfecção. 

• Para pacientes que irão permanecer intubados após a cirurgia, deverá 
ser utilizado o tubo endotraqueal com via de aspiração subglótica. Por 
se tratar de procedimentos em caráter emergencial/urgencial, a 
indicação de permanência de intubação na UTI deverá ser acordada 
com cirurgião e terapia intensiva antes do procedimento.  

• Em anestesia regional sob sedação, o paciente deverá permanecer com 
máscara cirúrgica sobre a face. O cateter nasal deverá ser colocado 
abaixo da máscara. Não é recomendado utilizar fluxos de O2 maiores do 
que 5L/min, pois podem promover liberação de aerossóis. 

Montando o tubo:  

 

Cuidados na indução anestésica:  

• Posicionamento do paciente em posição olfativa é recomendado para 
aumentar as chances de IOT na 1ª tentativa. Em obesos, opte por 
posição “em rampa” 

• Colocação de “capela” de proteção à IOT 



• Realize pré-oxigenação por 5 min com o aparelho de anestesia. Não 
utilize ambu, nem KT5; 

• Considere a administração de lidocaína 1,5mg/Kg para diminuir o reflexo 
à laringoscopia 

• Realize indução em sequência rápida com 1,2 mg/kg de rocurônio ou 
succinilcolina 1 mg/Kg e espere pelo menos 30 a 60 segundos para 
executar intubação a fim de evitar reação ao estímulo da laringoscopia 
(bucking); A utilização dos opióides e hipnóticos devem ser escolhidos 
de acordo com o estado hemodinâmico do paciente. 

• Não é recomendado a realização de anestesia periglótica 

• Realize intubação com vídeo laringoscópio, se disponível e se estiver 
familiarizado ao seu uso. 

• Se não for possível realizar a intubação na primeira tentativa, coloque 
cânula de guedel e ventile o paciente com a máscara facial com baixo 
volume corrente e sob baixas pressões; atentando-se para a vedação da 
máscara, de preferência com as duas mãos. 

• Monte o tubo orotraqueal conforme orientado anteriormente; 

• Insufle o cuff; 

• Oclua o tubo com pinça; 

• Conecte o tubo ao ventilador com ventilador em modo stand by; 

• Solte a pinça; 

• Ligue o ventilador; 

• Use fluxo de gases frescos máximo de 1L/min.  

• A confirmação da IOT deve ser realizada através da capnografia; não 
realizar ausculta pulmonar. Exceto para diagnóstico de alterações 
ventilatórias, como broncoespasmo. 

Via Aérea Difícil não antecipada: 

• Após a primeira tentativa de IOT sem sucesso, opte por máscara 
laríngea de 2ª geração (para passagem de TOT através desta) ; se 
houver falha realize cricotireostomia imediatamente. 

• Há recomendações para cricotireostomia como primeira escolha após a 
falha de IOT (ABRAMEDE, AMIB, AMB) 

Via Aérea Difícil Antecipada: 

• A Intubação com fibroscópio via nasal com paciente sedado e anestesia 
tópica (cuidado com aerossolização) é a primeira escolha nestes casos 

• Intubação orotraqueal com fibroscópio. A utilização de máscara 
endoscópica é altamente recomendada nesta abordagem da VA. 

• Traqueostomia   

 

 

 



Capela para IOT 

 

 

Cuidados no intraoperatório:  

• Evite desconectar o circuito respiratório. Se for desconectar pince o tubo 
orotraqueal;  

• Faça restrição hídrica; 

• Não utilize corticoides para profilaxia de náuseas e vômitos; 

• Utilize ventilação protetora; 

• Modo volume ou pressão controlada (VCV ou PCV); 

• Volume corrente de até 6 ml/kg de peso predito.  
o Cálculo: Homens = altura(cm)-100; Mulheres = altura(cm)-105;  

• Pressão de platô menor que 30 mmHg  

• PEEP inicial de 10-13 cmH20; 

• Ajuste da FR para manter volume minuto (VM) entre 7 – 10 l/min; 

• Driving pressure (= Pressão de platô menos PEEP) ≤ 15 cmH20; 

• Alvo inicial de SpO2 entre 93 – 96%; 

• Alvo inicial de ETCO2 entre 30 e 40; 

• Volume de 1l/min de gases frescos, mesmo durante o uso de anestesia 
inalatória com sevoflurano.  

 

 



Extubação e Recuperação Anestésica:  

• Considerar possibilidade de encaminhar paciente à UTI intubado nos 
casos que houver indicação clínica. Tomar tal conduta em acordo com 
equipe de terapia intensiva e cirurgião; 

• No momento da extubação recubra a face do paciente com plástico 
conforme ilustrado na figura a seguir; 

• Preferir por extubação “em plano”, ou utilizar lidocaína IV para evitar o 
bucking 

• Realize a aspiração de cavidade oral por baixo do plástico; 

• Coloque o cateter nasal de oxigênio antes da desintubação 

• Mude o ventilador para o modo stand by antes de sacar o tubo; 

• Após a extubação use cateter nasal de oxigênio com a menor fluxo 
possível de oxigênio; 

• Coloque máscara cirúrgica no paciente; 

• A recuperação pós anestésica deve ser realizada dentro da sala ou ser 
encaminhado direto à UTI.  

Face recoberta para extubação 

 

Cuidados na Desparamentação: 
Dentro da sala cirúrgica 

• Retire as luvas. Evite tocar a parte externa das luvas com as mãos; 

• Passe álcool gel nas mãos; 

• Retire o avental puxando pela parte de trás; 

• Passe álcool gel nas mãos; 

• Saia da sala.  

Fora da sala cirúrgica  

• Retire o gorro; 

• Retire o face shield ou óculos tocando pelas hastes;  

• Realizar higienização do dispositivo; 



• Passe álcool gel nas mãos; 

• Retire a máscara N95 pelo elástico; 

• Descarte a máscara; ou guarde em saco plástico se houver necessidade 
de reutilização  

• Higienização das mãos com água e sabão até os cotovelos por 30-40 
segundos 

• Se possível, tome um banho 

• Troque a roupa privativa.  

 

Resumo  

Desmontagem e Limpeza da Sala de Procedimento:  

• Higienizar as mãos imediatamente antes e após a colocação ou retirada 
do EPI com produto alcoólico ou água e sabão (CDC, 2020c);  

• Trocar todo o circuito, filtros, cal sodada e proceder a desinfecção do 
aparelho de anestesia, bem como do canister de cal sodada, após cada 
cirurgia de paciente confirmado ou suspeita de COVID19 (Peng et al., 
2020);  

• Realizar limpeza terminal minuciosa nos equipamentos e mobiliários da 
sala de procedimento, utilizando EPI indicado para precaução de 
contato e aerossóis. São produtos recomendados aqueles à base de 
quaternário de amônia ou hipoclorito de sódio (CDC, 2020c);  

• Prever uma hora entre uma cirurgia e outra para transferência do 
paciente e realização da limpeza e descontaminação de todas as 
superfícies, telas, teclado, cabos, monitores e aparelho de anestesia (Ti 
et al., 2020; COVED);  

• Atenção especial na retirada do EPI, dado que é um momento crítico 
para a contaminação do profissional;  

• Descartar todos o EPI no lixo infectante; 

• Descartar todos os itens não utilizados na bandeja de medicamentos e 
do carro de vias aéreas, pois devem ser considerados contaminados (Ti 
et al., 2020).  

Processamento de produtos para limpeza  

• Na desmontagem de sala utilizar duplo enluvamento (a primeira luva 
deve ser removida após manuseio do material contaminado para que 
não haja contaminação no manuseio da embalagem);  

• Acomodar materiais que tenham entrado em contato com vias aéreas, 
em embalagem plástica fechada hermeticamente, a fim de garantir o 
transporte seguro do material potencialmente contaminado (COVED, 
2020);  

• Realizar a higienização interna e externa da embalagem de transporte, 
conforme protocolo institucional. O profissional deverá utilizar o EPI 
apropriado para minimizar risco de contaminação.  



Limpeza  

• Recomenda-se que a área de recepção e limpeza disponha de pressão 
negativa, conforme preconizado em normativa (Brasil, 2012);  

• Na área de recepção e limpeza, os profissionais de Centro de Material e 
Esterilização devem utilizar máscara N95, aventais impermeáveis de 
manga longa, luvas emborrachadas de cano alto, sapatos impermeáveis 
e fechados, toucas e óculos ou protetor facial;  

• Evitar métodos de limpeza que causem aerossolização de partículas tais 
como Steamer e pistolas de ar comprimido;  

• Sempre que possível, optar por métodos automatizados de limpeza 
(utilizar preferencialmente, a termodesinfetadora para reduzir riscos a 
saúde aos profissionais de saúde no manuseio de materiais 
potencialmente contaminados com COVID-19);  

• A limpeza deverá ser realizada com rigor, a fim de garantir a máxima 
redução de carga microbiana e assegurar um processamento seguro.  

Desinfecção  

• Utilizar preferencialmente métodos automatizados de desinfecção de 
dispositivos, que permitam o adequado monitoramento do processo.  

Esterilização  

• Proceder os métodos usuais de esterilização de PPS considerados 
críticos.  

 


