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O CORONAVÍRUS E O ANESTESIOLOGISTA
A SBA, constantemente preocupada com o bem-estar dos pacientes e dos médicos e em consonância com as autoridades e os especialistas nacionais e internacionais, vem atualizar as recomendações anteriormente divulgadas [RECOMENDAÇÕES CORONAVÍRUS – DIRETRIZES PROVISÓRIAS], publicadas em 29/1/2020 (https://www.sbahq.org/ebook/),
acerca da prevenção do contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV). De acordo com a literatura mundial, a pandemia
de coronavírus – COVID-19 – está em rápida evolução, com modificações frequentes na situação, o que pode alterar
essas recomendações.
O profissional de saúde está em risco de contaminação por conta do contato direto com pessoas infectadas assintomáticas ou com pessoas doentes. No caso do anestesiologista, há especial preocupação com aqueles pacientes que necessitam de manipulação das vias aéreas e ventilação mecânica durante procedimentos cirúrgicos, em terapia intensiva ou no
serviço de emergência.
Existem recomendações voltadas a todos os profissionais de saúde e algumas especiais para o anestesiologista.

Recomendações gerais no contato com os pacientes
1. Toda instituição deve desenvolver protocolos de atendimento, disponibilizar equipamento de proteção individual e
realizar treinamento adequado para lidar com pacientes suspeitos, desde a admissão até a alta hospitalar.
2. Todos os médicos devem se manter atualizados com as mais recentes recomendações das autoridades de saúde locais e da Organização Mundial de Saúde (OMS).
3. Evite contato físico além do estritamente necessário para exame do paciente – abraços, aperto de mãos e beijos.
4. Evite passar as mãos no rosto, no nariz e na boca.
5. Realize a higienização frequente das mãos com água e sabão.
6. Use com frequência álcool em gel (após a lavagem das mãos).
7. Use toalhas de papel descartáveis.
8. Utilize máscaras faciais quando em contato com pacientes com coriza, tosse, febre ou outros sintomas ou com suspeita de contaminação por coronavírus.
9. Em caso de contato com paciente suspeito, encaminhe-o ao centro de referência mais próximo, após o atendimento inicial.

Recomendações especiais aos anestesiologistas (proteção individual para atendimentos de rotina)
1. Use medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos
de proteção).
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador
de saúde, assim como de paciente para paciente, por meio das mãos do profissional.
2. A máscara cirúrgica deve ser utilizada para a proteção individual, observando-se a colocação adequada da máscara (cobertura da região nasal e vedação lateral) para garantir a melhor proteção possível.
3. A remoção e o descarte da máscara facial devem ser feitos de forma adequada (para evitar a autocontaminação), de
acordo com as recomendações da CCIH e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da instituição.
4. Utilizar óculos de proteção ou protetores faciais e avental sempre que houver risco de contato com secreções, fluidos corporais e sangue.
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Cuidados especiais com a manipulação das vias aéreas e terapia ventilatória em pacientes
suspeitos ou diagnosticados com a COVID-19
1. O objetivo dessas recomendações é a proteção do anestesiologista e do pessoal envolvido em procedimentos médicos geradores de aerossóis (intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação e broncoscopia).
2. Avalie se o caso em atendimento é suspeito:
• Paciente com febre e distúrbio respiratório com história epidemiológica de contato com o vírus1;
• Na dúvida quanto ao caso, trate-o como suspeito;
• Em caso de paciente positivo para a COVID-19, deve-se colocá-lo em isolamento (sala com pressão negativa ou sala
fechada), e o pessoal de saúde deve utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.
3. Ao realizar procedimentos que gerem alto risco de aerossolização de secreções respiratórias2 (intubação, aspiração
das vias aéreas ou indução de escarro etc.), em pacientes suspeitos ou diagnosticados com COVID-19, deverá ser utilizada precaução para aerossóis, por meio do uso de máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com
eficácia mínima, na filtração, de 95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) - (Fig. 1).

Figura 1 - Máscara de proteção respiratória.
Fonte: https://bisturi.com.br/resgate-e-epi/descarpack-mascara-protecao-n95-pff-2

4. Se for indicado suporte ventilatório, o planejamento deve ser feito para que a intervenção seja realizada de forma
eletiva, evitando intervenções de emergência, que têm mais risco de transmissão da infecção. É importante uma
comunicação efetiva entre os membros da equipe.
5. A intubação traqueal deve ser feita com preparo adequado (clínico, material e de medicamentos) e pelo profissional
mais experiente, para evitar perda de tempo desnecessária e maior dispersão de fluidos e aerossóis.
6. Caso haja disponibilidade, o uso do videolaringoscópio é recomendado, pois reduz as chances de contaminação pela
dispersão de aerossóis durante a intubação (maior distância da via aérea do paciente).
7. Recomenda-se o uso de bloqueadores neuromusculares para facilitar as manobras de entubação traqueal em sequência rápida.
8. Em caso de dificuldade de intubação traqueal ou múltiplas tentativas sem sucesso, recomenda-se o uso precoce da
máscara laríngea para evitar a dispersão viral causada pelo excesso de fluidos, sangue ou aerossóis.
9. Recomenda-se a intubação em sequência rápida sempre que possível, após pré-oxigenação adequada, para evitar a
ventilação manual do paciente.
10. Não é recomendada a ventilação manual sob máscara durante as manobras de manipulação das vias aéreas.
1
Caso suspeito: paciente que retornou das áreas afetadas pelo vírus nos últimos 14 dias; paciente que teve contato nosocomial ou
comunitário com paciente positivo para a COVID-19; pessoal de laboratório que foi exposto a material biológico de paciente positivo para a
COVID-19. Esses critérios podem não ser mais úteis quando a transmissão comunitária for mais evidente.
2
Considerar também a ventilação com bolsa-máscara, ventilação não invasiva e intubação em paciente que está ventilando espontaneamente.
Cuidados com o coronavírus - Comissão de Saúde Ocupacional - SBA - mpa/2020

3

O CORONAVÍRUS E O ANESTESIOLOGISTA

Atualização em 19 de março de 2020

11. Recomenda-se evitar a intubação com o paciente acordado, inclusive com fibroscopia (maior risco de dispersão viral).
12. Se for necessário o uso de suporte ventilatório, recomenda-se a realização de intubação traqueal, pois o uso de terapia ventilatória não invasiva aumenta o risco de contaminação e disseminação da infecção.
13. Procedimentos em pacientes contaminados com a COVID-19 devem ser realizados em áreas especiais, de preferência
em salas com pressão negativa ou salas fechadas com acesso de pessoal e material limitado.
14. Utilize circuitos de aspiração fechados.
15. Recomenda-se disponibilizar um aparelho de anestesia específico para ser utilizado em pacientes contaminados ou
com suspeita de contaminação pela COVID-19.
16. Todo material e equipamento reutilizáveis usados em pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela
COVID-19 deverão ser processados de acordo com as normas da CCIH de sua instituição, após cada utilização.
17. Recomenda-se a colocação de um filtro de barreira, tipo HMEF (a recomendação é o uso do filtro HEPA, se disponível)
conectado ao tubo traqueal no circuito de anestesia quando utilizado em pacientes contaminados ou com suspeita de
contaminação pela COVID-19. Existem filtros HMEF capazes de reter quase 100% de retenção bacteriológica e viral.3
18. Recomenda-se, além da descontaminação do caníster de cal sodada, sua substituição completa após cada utilização
em pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela COVID-19.
19. Recomenda-se o uso de capnografia tipo “mainstream”, pela facilidade de descontaminação do sensor após o uso.
Não há nenhuma recomendação contra o uso do capnógrafo tipo “sidestream”, porém a linha aspirativa e o filtro
devem ser trocados após cada uso.
20. Recomenda-se a utilização de traqueias descartáveis, sempre que disponíveis, e o descarte adequado da mesma
após o seu uso. Caso seja utilizado traqueia não-descartável, a mesma deve ser submetida a processo de lavagem e
descontaminação adequados, de acordo com a CCIH.
21. A recuperação pós-anestésica do paciente contaminado deve ser feita em local especial ou na própria sala de cirurgia (evitar contato com outros pacientes).
22.Recomenda-se evitar a circulação de pessoal que teve contato com pacientes contaminados ou com suspeita de
contaminação pela COVID-19 pela unidade cirúrgica.
23.Recomenda-se limitar a circulação do paciente contaminado ou sob suspeita por todo o ambiente hospitalar.
24. Recomenda-se o uso de todos os equipamentos de proteção individual no maior grau de proteção quando da manipulação de pacientes contaminados ou suspeitos com COVID-19 (Fig. 2).

Figura 2 – Paramentação adequada para atendimento ao paciente contaminado. Uso de máscara do tipo N95, luvas impermeáveis,
capote cirúrgico e proteção ocular e de rosto. Note que a luva está segura com material adesivo para evitar que ela se desloque
durante o atendimento. Cuidado especial na retirada do material de proteção para evitar a autocontaminação, assim como no descarte adequado desse material.

A SBA fará atualização sempre que novas recomendações surgirem
3

https://www.draeger.com/Products/Content/filter-hme-br-9107462-pt-br.pdf.
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SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTOS ANESTÉSICOS ELETIVOS

O CORONAVÍRUS E O
ANESTESIOLOGISTA
Considerando a situação de risco para a população em geral e profissionais médicos,
relacionada à pandemia pelo COVID 19, a diretoria da Sociedade Brasileira de Anestesiologia
(SBA), em consonância com o Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Associação Médica Brasileira,
resolve recomendar a suspensão de procedimentos anestésicos eletivos em todo o Brasil,
temporariamente, excetuando-se casos em que possa haver prejuízo aos pacientes pela
questão tempo-dependente, tais como: operações oncológicas, cardíacas, obstétricas, entre
outras, com rigorosa avaliação prévia.
Ciente do entendimento, A SBA reitera o permanente compromisso com a saúde da
população brasileira.

Dr. Rogean Rodrigues Nunes
Diretor Presidente da SBA
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O CORONAVÍRUS E O ANESTESIOLOGISTA
A SBA, constantemente preocupada com o bem-estar dos pacientes e dos médicos e em consonância com as autoridades
e os especialistas nacionais e internacionais, vem atualizar as recomendações anteriormente divulgadas [RECOMENDAÇÕES
CORONAVÍRUS – DIRETRIZES PROVISÓRIAS], publicadas em 29/1/2020 (https://www.sbahq.org/ebook/), acerca da prevenção
do contágio pelo novo coronavírus (COVID 19). De acordo com a literatura mundial, a pandemia de coronavírus – COVID-19
– está em rápida evolução, com modificações frequentes na situação, o que pode alterar essas recomendações.
O profissional de saúde está em risco de contaminação por conta do contato direto com pessoas infectadas assintomáticas ou com pessoas doentes. No caso do anestesiologista, há especial preocupação com aqueles pacientes que necessitam de manipulação das vias aéreas e ventilação mecânica durante procedimentos cirúrgicos, em terapia intensiva ou no
serviço de emergência.
Existem recomendações voltadas a todos os profissionais de saúde e algumas especiais para o anestesiologista.

Recomendações gerais no contato com os pacientes
1. Toda instituição deve desenvolver protocolos de atendimento, disponibilizar equipamento de proteção individual e
realizar treinamento adequado para lidar com pacientes suspeitos, desde a admissão até a alta hospitalar.
2. Todos os médicos devem se manter atualizados com as mais recentes recomendações das autoridades de saúde locais e da Organização Mundial de Saúde (OMS).
3. Evite contato físico além do estritamente necessário para exame do paciente – abraços, aperto de mãos e beijos.
4. Evite passar as mãos no rosto, no nariz e na boca.
5. Realize a higienização frequente das mãos com água e sabão.
6. Use com frequência álcool gel (após a lavagem das mãos).
7. Use toalhas de papel descartáveis.
8. Utilize máscaras faciais quando em contato com pacientes com coriza, tosse, febre ou outros sintomas ou com suspeita de contaminação por coronavírus.
9. Em caso de contato com paciente suspeito, encaminhe-o ao centro de referência mais próximo, após o atendimento inicial.

Recomendações especiais aos anestesiologistas (proteção individual para atendimentos de rotina)
1. Avalie se o caso em atendimento é suspeito:
• Paciente com febre e distúrbio respiratório com história epidemiológica de contato com o vírus1;
• Na dúvida quanto ao caso, trate-o como suspeito;
• Em caso de paciente positivo para a COVID-19, deve-se colocá-lo em isolamento (sala com pressão negativa ou sala
fechada), e o pessoal de saúde deve utilizar os equipamentos de proteção individual adequados.
2. Use medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos
de proteção).
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos
contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus para o trabalhador de saúde,
assim como de paciente para paciente, por meio das mãos do profissional.
1
Caso suspeito: paciente que retornou das áreas afetadas pelo vírus nos últimos 14 dias; paciente que teve contato nosocomial ou
comunitário com paciente positivo para a COVID-19; pessoal de laboratório que foi exposto a material biológico de paciente positivo para a
COVID-19. Esses critérios podem não ser mais úteis quando a transmissão comunitária for mais evidente.
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3. Ao realizar procedimentos que gerem alto risco de aerossolização de secreções respiratórias2 (intubação, aspiração
das vias aéreas ou indução de escarro etc.), deverá ser utilizada precaução para aerossóis, por meio do uso de máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima, na filtração, de 95% de partículas de até
0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).

Fonte: https://bisturi.com.br/resgate-e-epi/descarpack-mascara-protecao-n95-pff-2
4. A máscara cirúrgica pode ser utilizada para a proteção individual, mas sua capacidade de proteção é reduzida, pois
a vedação é precária.
5. A remoção e o descarte da máscara facial devem ser feitos de forma adequada (para evitar a autocontaminação), de
acordo com as recomendações da CCIH e do plano de gerenciamento de resíduos sólidos da instituição.
6. Utilizar óculos de proteção ou protetores faciais e avental sempre que houver risco de contato com secreções, fluidos corporais e sangue.

Cuidados especiais com a manipulação das vias aéreas e terapia ventilatória em pacientes
suspeitos ou diagnosticados com a COVID-19
1. O objetivo dessas recomendações é a proteção do anestesiologista e do pessoal envolvido em procedimentos médicos geradores de aerossóis (intubação traqueal, ventilação não invasiva, traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação e broncoscopia).
2. Se for indicado suporte ventilatório, o planejamento deve ser feito para que a intervenção seja realizada de forma
eletiva, evitando intervenções de emergência, que têm mais risco de transmissão da infecção. É importante uma
comunicação efetiva entre os membros da equipe.
3. A intubação traqueal deve ser feita com preparo adequado (clínico, material e de medicamentos) e pelo profissional
mais experiente, para evitar perda de tempo desnecessária e maior dispersão de fluidos e aerossóis.
4. Recomenda-se a intubação em sequência rápida sempre que possível, após pré-oxigenação adequada, para evitar a
ventilação manual do paciente.
5. Não é recomendada a ventilação manual sob máscara durante as manobras de manipulação das vias aéreas.
6. Recomenda-se evitar a intubação com o paciente acordado, inclusive com fibroscopia (maior risco de dispersão viral).
7. Se for necessário o uso de suporte ventilatório, recomenda-se a realização de intubação traqueal, pois o uso de terapia ventilatória não invasiva aumenta o risco de contaminação e disseminação da infecção.
8. Procedimentos em pacientes contaminados com a COVID-19 devem ser realizados em áreas especiais, de preferência
em salas com pressão negativa ou salas fechadas com acesso de pessoal e material limitado.
9. Utilize circuitos de aspiração fechados.
2

Considerar também a ventilação com bolsa-máscara, ventilação não invasiva e intubação em paciente que está ventilando espontaneamente.
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10. Recomenda-se disponibilizar um aparelho de anestesia específico para ser utilizado em pacientes contaminados ou
com suspeita de contaminação pela COVID-19.
11. Todo material e equipamento reutilizáveis usados em pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela
COVID-19 deverão ser processados de acordo com as normas da CCIH de sua instituição, após cada utilização.
12. Recomenda-se a colocação de um filtro de barreira no ramo expiratório do circuito de anestesia quando utilizado em
pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela COVID-19.
13. Recomenda-se, além da descontaminação do caníster de cal sodada, sua substituição completa após cada utilização
em pacientes contaminados ou com suspeita de contaminação pela COVID-19.
14. A recuperação pós-anestésica do paciente contaminado deve ser feita em local especial ou na própria sala de cirurgia (evitar contato com outros pacientes).
15. Recomenda-se evitar a circulação de pessoal que teve contato com pacientes contaminados ou com suspeita de
contaminação pela COVID-19 pela unidade cirúrgica.
16. Recomenda-se o uso de todos os equipamentos de proteção individual no maior grau de proteção quando da manipulação de pacientes contaminados com COVID-19.

Figura 1 – Paramentação adequada para atendimento ao paciente contaminado. Uso de máscara do tipo N95, luvas impermeáveis,
capote cirúrgico e proteção ocular e de rosto. Note que a luva está segura com material adesivo para evitar que ela se desloque
durante o atendimento. Cuidado especial na retirada do material de proteção para evitar a autocontaminação, assim como no descarte adequado desse material.

A SBA fará atualização sempre que novas recomendações surgirem
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O CORONAVÍRUS e o ANESTESIOLOGISTA
Atualização – 18/03/2020
Com a evolução da epidemia de COVID-19, a SBA atualiza as informações aos médicos e pacientes.

Uso da Máscara de Proteção
Não há recomendação para o uso de máscara PFF2/PFF3 ou N95 (NIOSH) em atendimentos de rotina em pacientes não
suspeitos de contaminação ou contato com doentes. Neste caso a proteção deve ser realizada, mas com máscara cirúrgica
e luvas.
Relembrando que cada caso deve ter seu risco avaliado dentro dos critérios clínicos, epidemiológicos e sanitários.
O CDC1 tem demonstrado preocupação com a escassez de equipamentos de proteção individual, especialmente máscaras PFF2/3/N95 - https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html. Entre as recomendações do CDC, estão, entre outras:
• Minimizar o número de indivíduos que necessitem utilizar a proteção respiratória;
• Usar dispositivos alternativos à máscara PFF2/3/N95, quando possível;
• Priorizar o uso da máscara PFF2/3/N95 para o pessoal com alto risco de contrair ou ter complicações da infecção2;
• O CDC favorece o uso da máscara de forma continuada, para evitar a manipulação da mesma, o que facilita a
auto-contaminação;
• Não se estabelece um número de horas de uso da máscara antes da substituição; foca na importância da manutenção da funcionalidade e indica a troca de acordo com as condições higiênicas (se for contaminada por material
biológico, p.ex., ou se houver contato próximo com paciente contaminado durante procedimentos) ou considerações
práticas (uso de sanitários, pausa para alimentação e acumulo de sujidade);
• Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool antes de manipular a máscara (se for necessário ajustá-la para manter
o conforto);
• É importante facilitar o treinamento para uso e descarte adequado da máscara facial e demais equipamentos de
proteção;

RESUMO DAS MEDIDAS DE USO DA MÁSCARA PFF2/3/N95
Descartar a máscara após uso em procedimentos geradores de aerossóis
Descartar a máscara contaminada com sangue, secreção nasal ou respiratória ou outro fluido do paciente
Descartar a máscara após contato próximo com qualquer paciente co-infectado com qualquer doença infecciosa que requeira
precaução de contato
Utilize um protetor facial lavável ou máscara cirúrgica sobre a máscara N95 quando possível, para reduzir a contaminação da
máscara
Cuidado no armazenamento da máscara para evitar contaminação cruzada entre as mesmas
Higienize as mãos (água e sabão ou álcool) toda vez que for colocar, retirar ou ajustar a máscara
Use luva de procedimentos toda vez que for colocar ou retirar a máscara
Tome ciência das informações do fabricante acerca do uso da máscara
Descarte a máscara em caso de dano à sua integridade
Troque a máscara após no máximo 5 reutilizações (ou menos, se for a recomendação do fabricante)
Identifique sua máscara para ocorrer risco de troca.
1
2

Center for Disease Control and Prevention - https://www.cdc.gov/
Em especial pacientes idosos, com doença respiratória prévia – asma, tuberculose - imunocomprometidos, renais crônicos, entre outros
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