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RECOMENDAÇÕES PARA A ABORDAGEM DE DOENTE  

EM CONTEXTO PERIOPERATÓRIO  

SUSPEITO, PROVÁVEL, CONTAMINADO OU INFETADO POR  

SARS-CoV-2 (CoVid-19)  

 

SIGLAS: 

ASA – American Society of Anesthesiologists 

BIPAP – Bi-level Positive Airway Pressure 

CPAP – Continuous Positive Airway Pressure 

CVC – Cateter Venoso Central 

CVP – Catéter Venoso Periférico 

DGS – Direção Geral de Saúde 

DM – Dispositivo Médico 

DMUM – Dispositivo Médico de Uso Múltiplo 

EPI – Equipamento de Proteção Individual 

ET – Endotraqueal  

HEPA – High Efficiency Particulate Arrestance 

HME – Heat and Moisture Exchange 

IACS – Infeção Associada aos Cuidados de Saúde 

ILC – Infeção do Local Cirúrgico 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PPCIRA – Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

SABA – Solução Antisséptica de Base Alcoólica 

SFAR – Société Française d’Anesthésie et de Réanimation 

SOP – Standard Operating Procedures 

UV – Ultra Violeta 
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CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES:  

Estas recomendações têm por base o conhecimento atual, as recomendações baseadas na 

evidência para procedimentos relacionadas com as precauções de contacto, gotículas e 

aerossóis, a documentação publicada até esta data e a experiência partilhada. 

 

OBJETIVOS:  

- Operacionalizar a abordagem do doente em contexto perioperatório suspeito, provável, 

contaminado ou infetado por SARS-CoV-2 (CoVid-19). 

- Diminuir a disseminação do agente infecioso, promover a proteção dos profissionais de 

saúde, controlar a contaminação de outros doentes (SFAR, 2020) mantendo os princípios 

de prevenção e controlo da ILC. 

 

PRIORITÁRIO:  

Utilização de equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com as normas da DGS 

em cuidados clínicos invasivos e não-invasivos em contexto perioperatório (DGS, 2020).  

Toda a equipa que vai prestar cuidados ao doente deve ter os EPI recomendados e 

competência de vestir e despir os EPI para evitar contaminação inadvertida (SFAR, 2020). 

Estas atividades devem ser executadas, sempre que possível, na presença de um segundo 

elemento da equipa de saúde, utilizando uma lista de verificação.1 

Durante a pandemia CoVid-19 e na fase de mitigação, todos os profissionais de saúde 

devem utilizar, de forma responsável, máscara cirúrgica independentemente de em 

contacto direto com doentes (DGS, 2020). 

O número de doentes suspeito, provável, contaminado ou infetado por CoVid-19 com 

necessidade de intervenção cirúrgica, será sempre raro, pelo que as medidas de 

organização do processo de cuidados, serão a chave do êxito desta intervenção. 

 
1 Guidance on personal protective equipment to be used by healthcare workers during management of patients with Ebola 

virus disease in U.S. hospitals, including procedures for putting on (donning) and removing (doffing). Atlanta: Centers for 
Disease Control and Prevention (http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/procedures-for-ppe.html. opens in new tab). 
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DEFINIÇÕES:    

De acordo com a definição de caso da DGS (2020) para Doença pelo novo Coronavírus 

(CoVid-19): 

Caso suspeito − Doente com infeção respiratória aguda (início súbito de febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória), sem outra etiologia que explique o quadro + História de viagem 

ou residência em áreas com transmissão comunitária ativa, nos 14 dias antes do início de 

sintomas; OU − Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso confirmado ou 

provável de infeção por SARS-CoV-2 ou CoVid-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas; 

OU − Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo hospitalização, sem outra 

etiologia. 

Caso provável – Caso suspeito com teste para SARS-CoV-2 inconclusivo ou teste positivo 

para pan-coronavírus sem outra etiologia que explique o quadro.  

Caso confirmado/contaminado – Caso com confirmação laboratorial de SARS-CoV-2, 

independentemente dos sinais e sintomas. 

Cuidados clínicos invasivos – Manobras potencialmente geradoras de aerossóis e gotículas 

mais pequenas (ex: intubação, ventilação manual e aspiração, ventilação não invasiva e 

invasiva e nebulização, ressuscitação cardiopulmonar; broncoscopia, cirurgia, outros).2 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 Orientação da DGS n.º 002/2020, “Infeção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”, atualizada a 10/02/2020 
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RECOMENDAÇÕES: 

Planeamento, organização e logística 

● Só devem ser alvo de intervenções invasivas, os doentes que, ponderados todos os 

riscos em causa e a logística implicada, se considere haver um efetivo benefício da ação; 

esta avaliação será dinâmica e condicionada pelo contexto clínico e sociológico, 

determinado pela evolução epidemiológica da doença (Wong et al, 2020). 

● Antes da intervenção, estabelecer-se-á um plano de ação para doente cirúrgico 

suspeito, provável, contaminado ou infetado por CoVid-19, que inclua: 

○ medidas de engenharia de controlo, como a identificação e preparação da sala de 

operações, 

○ medidas administrativas, como a modificação dos circuitos (doentes, profissionais 

e materiais) e dos processos, criação de materiais de informação (ex. posters, 

listas de verificação, etc.), 

○ utilização de equipamento de proteção individual (EPI) para profissionais e 

doentes, 

○ definição de procedimentos clínicos para a gestão da anestesia, 

○ teste / treino das medidas em simulação, 

○ estabelecer a hierarquia de controlos, 

○ realizar revisão periódica da evidência (Wong et al, 2020). 

● Em todas as etapas deve ser mantida a articulação e comunicação com PPCIRA e o 

processo deve estar descrito formalmente em procedimento operacional normalizado 

(“SOP - Standard Operating Procedure”). 

● É mandatória a adesão de todos os profissionais de saúde às precauções relacionadas 

com o modo de transmissão, na presença de doente suspeito, provável, contaminado 

ou infetado por CoVid-19. 

● Todos os procedimentos cirúrgicos não urgentes devem ser adiados até que a doença 

infeciosa esteja controlada (CDC, 1999; ASA, 2020). 

● Se o procedimento cirúrgico não puder ser adiado, deve ser agendado para um tempo 

em que exista o menor número de profissionais e doentes presentes no bloco operatório 

e serem alocados apenas os profissionais necessários para a sala de operações (ASA, 

2020). Face às necessidades de isolamento, deve ser alocado um enfermeiro 

suplementar designado como 2º enfermeiro circulante, que garanta o apoio externo 
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contínuo à sala de operações, como forma de otimizar o estabelecimento das práticas 

de isolamento, a eficiência e segurança dos processos. 

● Na gestão de doentes cirúrgicos, suspeito, provável, contaminado ou infetado por 

CoVid-19, os mesmos devem ser intervencionados, sequencialmente na mesma sala de 

operações, com vista a reduzir o risco de contaminação ambiental e contaminação 

cruzada e facilitar as medidas de prevenção e controlo de infeção (Wong et al, 2020). 

● Os procedimentos com risco de produção de aerossóis, devem ser efetuados em 

ambientes de proteção respiratória (áreas de isolamento respiratório); considerando 

este facto, devem existir salas de operações com áreas de indução anestésica com 

condições de isolamento respiratório (ex. pressão negativa, filtro de ultrafiltração de ar 

portátil-HEPA, exaustor de ventilação localizado) (Ti et al, 2020). 

● As salas de operações, quando utilizadas em condições de isolamento, devem ser 

sinalizadas com identificação apropriada e inequívoca nas portas para minimizar a 

exposição dos profissionais (ASA, 2020). 

● Os materiais a introduzir na sala de operações, devem ser o mínimo necessário, com 

vista a reduzir a necessidade de descontaminação e o desperdício. Todos os consumíveis 

não utilizados e de uso único, introduzidos numa sala de isolamento, terão de ser 

descartados após o procedimento. 

● Os equipamentos reutilizáveis (monitores de sinais vitais, ecógrafos, teclados, 

monitores de contacto de computadores, entre outros) devem, sempre que possível, 

ser protegidos com proteções plásticas transparentes, para reduzir a contaminação 

inevitável e facilitar a descontaminação. 

● O procedimento invasivo deve ser precedido por agendamento formal, enumerando 

diagnóstico, procedimento previsto e necessidades específicas, devendo ser conhecido 

e validado por todos os profissionais envolvidos, de forma a garantir preparação das 

pessoas, os recursos materiais e a logística operacional. 

● Uma reunião de equipa deve ocorrer antes da admissão do doente ao bloco operatório, 

para definir um plano clínico articulado entre a equipa multidisciplinar garantindo a 

disponibilidade de medicamentos e dispositivos médicos evitando a circulação 

desnecessária e necessidades de comunicação suplementares (Wong et al, 2020). 

Devem estar claramente definidas as funções e tarefas de cada um dos elementos da 

equipa (SFAR, 2020). 
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● O plano deve incluir: 

- Constituição da equipa; 

- Técnica anestésica; 

- Prescrição terapêutica; 

- Posicionamento cirúrgico planeado; 

- Técnica cirúrgica; 

- DM previstos utilizar nos procedimentos (anestesia, monitorização, 

posicionamento, cirurgia, implantes, entre outros); 

- O equipamento e instrumental cirúrgico. 

● Os procedimentos de registo clínico devem ser efetuados em local seguro 

(preferencialmente fora da área de intervenção), cumprindo os princípios de 

continuidade dos cuidados e garantindo a informação para memória futura. 

● Todas estas regras se aplicam a outras áreas de cuidados perioperatórios que não o 

bloco operatório (ex. unidades de radiologia de intervenção, de hemodinâmica, de 

endoscopia, entre outros). 

 

Pré-operatório 

● O transporte do doente da unidade de origem para o bloco operatório e o seu regresso, 

são planeados em função da redução do risco de disseminação da doença (SFAR, 2020). 

● As equipas de transporte e de receção devem ter conhecimento do momento exato para 

o procedimento, sendo previamente implementadas medidas ativas para desimpedir o 

trajeto e garantir a receção imediata do doente no bloco operatório. 

● As equipas de segurança do hospital, ou outros profissionais designado pela 

organização, serão responsáveis por desimpedir o caminho entre unidade de origem e 

o bloco operatório e vice-versa, incluindo os elevadores (Ti et al, 2020).  

● O transporte até ao bloco operatório é da responsabilidade das equipas de saúde do 

serviço de origem (Ti et al, 2020). 

● O doente só deve ser transferido para o bloco operatório após estarem asseguradas 

todas as condições para o receber, sendo o responsável do bloco operatório a dar a 

indicação de transferência. 
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● A informação clínica do doente deve ser antecipadamente comunicada por via 

telefónica ou digital para reduzir o tempo de permanência do doente na área de 

transferência. 

● A equipa que vai receber o doente na área de transferência deve estar totalmente 

equipada com os EPI recomendados (SFAR, 2020).  

● A intubação endotraqueal necessária para a realização de procedimento invasivo deve 

ser efetuada antecipadamente em área de isolamento respiratório. 

● Apenas a equipa envolvida no processo entubação da via aérea deve estar presente na 

sala (SAS, 2020). 

● Ao doente sem intubação endotraqueal deve ser colocada uma máscara cirúrgica 

durante o transporte (SFAR, 2020) e durante todo o período de permanência no bloco 

operatório. Não devem ser utilizados sistemas de aporte de oxigénio suplementar que 

promovam a dispersão do vírus no ambiente (ex. máscara de venturi). 

● No doente já entubado e ventilado, o circuito de ventilação de transporte não deve ser 

desconectado, para evitar contaminação ambiental. Se for necessário desconectar, o 

filtro microbiológico nunca é desconectado do tubo endotraqueal. 

● Restringir ao mínimo necessário, os profissionais na zona de transferência e nos 

corredores do bloco operatório. A presença de outros doentes nestas áreas não é 

permitida. 

● Definir sala de operações exclusiva a ser utilizada para os doentes suspeitos, prováveis, 

contaminados ou infetados de CoVid-19. A mesma recomendação se aplica para os 

equipamentos básicos (ex. ventilador, monitores, mesa operatória, unidade de 

eletrocirurgia, aspirador, dispositivos de posicionamento). 

● Identificar, com sinalética normalizada, as portas da sala de operações, as salas de apoio 

em situação de isolamento e os percursos estabelecidos. 

● Cobrir todos os equipamentos com proteções plásticas transparentes (ventilador, 

teclados e monitores, unidade de eletrocirurgia, cabos e ecrã de monitorização, 

videolaringoscópio, entre outros) (Wong et al, 2020). 
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● No circuito de ventilação mecânica colocar um filtro microbiológico (tipo HEPA), 

proximalmente ao tubo endotraqueal/máscara de ventilação e distalmente ao Y de 

conexão do circuito inspiratório e expiratório (SFAR, 2020).  

 

Imagem 1 - Colocação de filtro microbiológico (obs. “HME”/“HEPA”) no circuito de 

ventilação. 

 

● A linha de capnografia deve ser sempre colocada entre o filtro e o Y do circuito 

inspiratório e expiratório.  

 

Imagem 2 – Localização da linha de EtCO2 no circuito de ventilação 

 

Paciente       TET / Mascara    Filtro           Linha de EtCO2 Y conexão       Ventilador 
        circuito 
 

 

 

fonte: (SAS, 2020) 

● Colocar um filtro suplementar (HEPA) entre o ramo expiratório do circuito e a entrada 

do ventilador (SFAR, 2020; Ti et al, 2020).  

● São colocados na sala de operações, apenas, os dispositivos médicos e a medicação 

necessária para reduzir o número de itens a descontaminar ou a eliminar após a cirurgia 

(Wong et al, 2020; Ti et al, 2020). 

● Utilizar preferencialmente conjuntos individualizados de DM pré-preparados: 

1. dispositivos e material de anestesia planeado;  

2. medicação prescrita; 

3. material de cateterização venosa planeado (ex. CVP, CVC); 
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4. material para linha arterial; 

5. material para algaliação. 

● O restante material, carro de anestesia, carro de via aérea difícil, carro de circulação, 

carro de emergência e outros equipamentos e dispositivos devem permanecer fora da 

sala de operações e ser gerido pelo 2º enfermeiro circulante - elemento de ligação 

externo à sala de operações (Canadian Anesthesiologists Society 3 March 2020; Ti et al, 

2020). 

● Os contentores de resíduos hospitalares Grupo III devem ser rodados e com tampa. 

● Manter as portas fechadas para diminuir o fluxo de ar contaminado no bloco 

operatório, definindo uma única porta para a entrada e saída da sala de operações 

(Wong et al, 2020; Ti et al, 2020). 

● A equipa de profissionais deve ser limitada ao mínimo e idealmente não efetuar saídas 

da sala ou trocas durante todo o procedimento cirúrgico (SFAR, 2020). 

● Equipa cirúrgica: enfermeiro circulante; enfermeiro de apoio à sala designado por: 2º 

enfermeiro circulante; enfermeiro instrumentista; enfermeiro de anestesia; 

anestesiologista; cirurgião e ajudante; assistente operacional dedicado à sala e técnico 

de diagnóstico e terapêutica quando necessário (Ti et al, 2020). 

● Profissionais grávidas ou imunodeprimidos não devem prestar cuidados a doentes com 

CoVid-19 (Wong et al, 2020). 

● Selecionar os profissionais mais treinados para a prestação de cuidados a estes doentes 

devendo ter perícia e competência técnica para reduzir a ocorrência de erros (SFAR, 

2020).   

● Os processos de gestão desta realidade, devem ser do conhecimento de todos os 

intervenientes, que a devem treinar e testar em modo de simulação, com vista à 

adquirirem competência e perícia na ação. 

Equipamento de proteção individual (EPI) obrigatória para os 

profissionais em contexto perioperatório  

Tendo em conta o modo de disseminação da doença, estrutura e recursos existentes nas 

organizações, deve considerar-se a recomendação de utilização de EPI por todos os 

profissionais. Considera-se para a prestação de cuidados ao doente cirúrgico CoVid-19 no 

ambiente perioperatório, a utilização de fato de circulação (túnica e calça), calçado lavável 

e impermeável e a utilização do seguintes EPI: 
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Quadro 1 - EPI para a prestação de cuidados ao doente cirúrgico CoVid-19 

Circuito do doente 
cirúrgico 

Características do EPI 

 
 

Equipa não estéril: 
 

Transporte, cuidados 
clínicos invasivos, período 
de recuperação, apoio à 

sala e cuidados diretos ao 
doente 

Bata - Impermeável, com abertura atrás, sistema de fecho 
pelo utilizador, com punhos elásticos, que cubra até ao meio 
das pernas, com trespasse posterior e cinto com aperto 
lateral. 
Touca - de uso único integral; 
Cogula - de uso único, externa; 
Máscara - FFP2 - de uso único, com adequado ajuste facial; 
Proteção ocular - Escudo facial ou óculos com proteção 
lateral;  
Dupla luva cano alto (não estéril), para os profissionais no 

momento da indução anestésica; luva de cano alto (não 

estéril) para os outros; 

Proteção de calçado   
 

 
Equipa estéril: 

 
Cuidados clínicos 

invasivos  
perioperatórios  

 

Bata cirúrgica estéril reforçada – Impermeável, com 
abertura atrás, com punhos elásticos que cubra até ao meio 
das pernas, com trespasse posterior e cinto com aperto 
lateral; 
Touca - de uso único integral; 
Cogula - de uso único, externa; 
Máscara - FFP2, de uso único, com adequado ajuste facial; 
Proteção ocular - Escudo facial ou óculos com proteção 
lateral;  
Dupla luva estéril, com indicador 
Proteção de calçado  

 

 

 

Higienização da sala de 

operações / unidade 

operatória 

Bata impermeável- Com abertura atrás e trespasse 

posterior; 

Touca - uso único 

Máscara cirúrgica impermeável; 

Proteção ocular - Escudo facial ou óculos com proteção 

lateral; 

Luvas menage - não esterilizadas. 

Proteção de calçado  
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Procedimentos de colocação e remoção dos EPI 

● Pressupostos para a higienização das mãos: sem lesões, unhas naturais, curtas e sem 

adereços de qualquer tipo; o cabelo deve estar seguro e/ou curto. 

● A higienização das mãos é imperativa: antes de vestir, após a colocação do calçado e 

bota antes da colocação das luvas, entre a remoção de cada um dos EPI e após a 

remoção da totalidade dos EPI (ASA, 2020). 

● Para evitar a contaminação inadvertida, todos os profissionais devem cumprir as 

recomendações de uso dos EPI e ter treino na sua colocação e remoção, sendo este o 

momento mais crítico (ASA, 2020; SFAR, 2020). 

● Na prática de cuidados, a colocação e remoção é conduzida por outro profissional 

externo que valida a lista de verificação e monitoriza cada passo (ASA, 2020; SFAR, 2020) 

(Anexo 1 e 2).  

● A lista deve estar afixada nos locais de colocação e remoção de EPI e ser de fácil 

compreensão. 

● A sequência de colocação e remoção de EPI, abaixo apresentadas, seguem as 

orientações do CDC (2019) adaptadas para o contexto perioperatório (equipa estéril e 

não estéril). Podem servir de orientação e suporte para as recomendações em cada 

organização (CDC, 2019)3. 

  

 
3 CDC, 2019-Center of Disease and Control Prevention - PreCoronavirus (COVID-19) (https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/ 
PPE-Sequence-508.pdf). 
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Colocação de EPI CoVid-19 

Quadro 2 - Colocação de EPI para cuidados clínicos invasivos em contexto perioperatório  

Equipa não estéril Equipa Estéril 

Zona semi-restrita: 
1. Calçado impermeável e lavável 
2. Higienização das mãos 
3. Touca integral 
4. Higienização das mãos 

 

Antecâmara da sala ou equivalente:  
5. Proteção de calçado 
6. Higienização das mãos 
7. Bata impermeável  
8. Máscara N95 ou FFP2 
9. Higienização das mãos 
10. Cogula- exceto profissional limpeza 
11. Proteção ocular - Escudo facial ou 

óculos com proteção lateral  
12. Luvas de cano alto                  

 
 

 

Zona semi-restrita: 
1. Calçado impermeável e lavável 
2. Higienização das mãos 
3. Touca integral 
4. Higienização das mãos 

 

Antecâmara da sala ou equivalente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
5. Proteção de calçado 
6. Higienização das mãos 
7. Máscara N95 ou FFP2 
8. Cogula  
9. Proteção ocular - Escudo facial ou 

óculos com proteção lateral que 
requer máscara cirúrgica 
impermeável. 
 

Na sala de desinfeção ou na sala de 
operações: 

10. Preparação pré-cirúrgica das 
mãos 
 

Na sala de operações, antes da entrada do 
doente: 

11. Bata cirúrgica estéril 
12. Dupla luva cirúrgica estéril com 

indicador. 
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Remoção de EPI CoVid-19 

● A remoção do EPI da equipa cirúrgica, é realizada no espaço da sala de operações, com 

disponibilidade de SABA em suporte fixo, com manípulo para ser acionado pelo cotovelo 

e contentor de resíduos Grupo III, colocado em suporte rodado com tampa, pedal e 

higienizável.  

Quadro 3 - Remoção de EPI para cuidados clínicos invasivos em contexto perioperatório 

Equipa não estéril  Equipa Estéril 

Na área de remoção de EPI:  
1. Bata e luvas 
2. Higienização das mãos e colocação 

de luvas limpas 
3. Proteção de calçado 
4. Higienização das mãos e colocação 

de luvas limpas 
5. Proteção ocular - Escudo facial/ 

óculos com proteção lateral 
6. Cogula- exceto profissional limpeza 
7. Higienização das mãos e colocação 

de luvas limpa 
8. Máscara e touca 
9. Higienização das mãos  
10. Colocar touca para circulação 

interna do bloco 

Na área de remoção de EPI: 
1. Bata e luvas (2 pares) 
2. Higienização das mãos e 

colocação de luvas limpas 
3. Proteção de calçado 
4. Higienização das mãos e 

colocação de luvas limpas 
5. Proteção ocular - Escudo facial/ 

óculos com proteção lateral   
6. Cogula 
7. Higienização das mãos e 

colocação de luvas limpas 
8. Máscara e touca 
9. Higienização das mãos  
10. Colocar touca para circulação 

interna do bloco 

 

● Após a remoção dos EPI, toda a equipa toma banho e veste roupa de circulação limpa 

antes de outro caso (Ti et al., 2020). 

 

Nota: Estas recomendações podem ser atualizadas e/ou adaptadas em função da 

evidência disponível e experiência partilhada ou pelas recomendações emanadas na por 

órgãos técnicos. 

O princípio comum a cumprir é evitar qualquer contacto de áreas contaminadas com 

áreas limpas, na colocação e remoção de EPI. 

Além disso, em ambiente perioperatório, devem ser integrados e coerentes os cuidados 

recomendados relacionados com a prevenção e controlo das IACS, da ILC, dos riscos 

profissionais em ambiente perioperatório e das medidas de isolamento relacionadas com 

o modo de transmissão de microrganismos.  
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Intraoperatório 

Procedimento anestésico  

● Antes da chegada do doente ao BO, o plano anestésico deve estar definido e ser 

partilhado em “briefing” com a equipa multiprofissional. 

● A comunicação verbal deve ser clara e precisa - é repetida para confirmar o pedido - 

dupla verificação. 

● Os procedimentos anestésicos são procedimentos de elevado perigo devido aos riscos 

associados à disseminação de vírus por aerossóis e gotículas. Assim sendo, destacam-se 

as seguintes recomendações (ASA, 2020; OMS, 2020; SFAR, 2020; Zucco et al, 2020): 

○ A gestão da via aérea deve ser realizada pelos profissionais mais experientes. 

○ As manobras de gestão da via aérea devem sempre ser realizadas com os EPI 

recomendados e em ambiente de isolamento respiratório. 

○ Evitar manobras de ventilação potenciadoras da produção de aerossóis e 

gotículas (ex. indução anestésica inalatória).  

○ Se for feita a ventilação manual, ajustar a máscara de anestesia com as duas mãos 

para minimizar as fugas e utilizar baixo volume corrente. 

○ Evitar ventilação não-invasiva (CPAP/BIPAP), oxigenação de alto fluxo e 

dispositivos supraglóticos pelo potencial de criação de aerossóis e dispersão do 

vírus. 

○ A intubação precoce deve ser considerada em doente com deterioração rápida. 

○ Pré-oxigenação (oxigénio puro a 5 min Fi02 100%) e uma Intubação de Sequência 

Rápida evitam a dispersão de aerossóis contaminados para o ambiente da sala e 

zonas adjacentes do bloco operatório.  

○ Deve-se evitar a intubação sob fibroscopia, devido ao risco de tosse e 

aerossolização de vírus da via aérea. A aerossolização gera partículas mais 

pequenas que ficam suspensas no ar e podem ser inspiradas. 

○ Utilizar videolaringoscopia, preferencialmente (afastamento do operador da 

fonte de disseminação). 

○ A curarização deve ser preferida para evitar tosse e produção de aerossóis 

contaminados.  

○ A intubação pode ser feita com o tubo endotraqueal clampado (clamp de tubo). 

○ Usar dupla luva e descartar o primeiro par imediatamente após a intubação para 

minimizar o risco de contaminação ambiental. 
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○ A ventilação mecânica com pressão positiva deve ser iniciada somente após a 

insuflação do cuff do tubo endotraqueal e remoção de clamp de tubo, quando 

utilizado. 

○ Evitar desconexões desnecessárias do circuito. Sempre que necessário 

desconectar, manter o filtro microbiológico colocado no tubo endotraqueal. 

○ Deve ser utilizado um sistema de aspiração endotraqueal fechado. 

○ Se os dispositivos médicos utilizados na abordagem da via aérea forem de uso 

múltiplo, devem ser colocados em duplo saco plástico com fecho ZIP 

imediatamente após a utilização e, no final do procedimento, serem enviados 

para reprocessamento. 

○ Recomenda-se a substituição do circuito de ventilação, após a sua utilização, 

considerando a sua manipulação na abordagem da via aérea. 

○ Precauções para bloqueio neuro-eixo: 

○ O doente deve usar uma máscara cirúrgica e os profissionais os EPI 

recomendados para isolamento respiratório, face ao risco de potencial 

necessidade de manipulação de via aérea.  

○ Realizada pelo profissional mais experiente. 

○ Não recomendada em caso de sinais de gravidade clínica (hipoxemia, 

distúrbio de consciência, agitação, falência de órgãos, etc). 

○ Se for necessário oxigenoterapia - usar cânula nasal de oxigénio, evitando 

máscaras de venturi, dado o risco de produção de aerossóis e gotículas. 

 

Outras recomendações 

● A gestão da normotermia deve estar garantida sem recurso a equipamento de ar 

quente. 

● Recomendada a utilização de aspiração de fumos produzidos pela eletrocirurgia. 
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Gestão dos dispositivos médicos (DM)  

● Para menor contaminação, os equipamentos e superfícies são protegidos com 

coberturas descartáveis (ex. plástico transparente, película aderente). 

● São utilizadas mangas de câmara longas para cobrir as sondas de ecógrafo, óticas, 

cabos de monitorização e outros (ASA, 2020).   

● Após o procedimento, removem-se suavemente todas as coberturas plásticas com 

supervisão e evitando a contaminação inadvertida do equipamento. 

● Todo o material clínico de uso único não utilizado é descartado. 

● Os DMUM são acondicionados em sacos plásticos fechados e depositados em 

contentores hermeticamente fechados e seguem para reprocessamento, de acordo 

com as normas e recomendações em vigor na organização (SFAR, 2020, Ti et al, 2020 

e DGS, 2020). 

● Os resíduos produzidos durante a prestação de cuidados são considerados resíduos 

Grupo III (risco biológico) - saco branco (espessura de 50 ou 70 mícrons) e descartados 

de acordo com os procedimentos de rotina internos (DGS, 2020). 

● Devem-se cumprir rigorosamente as recomendações de triagem e descarte de 

resíduos: os sacos de resíduos devem ser fechados no interior da sala, com braçadeira 

de aperto, não deve haver manipulação do seu conteúdo nem forçar o 

acondicionamento dos sacos no interior do contentor rígido de resíduos. 

 

Pós-operatório 

Recobro do doente  

● Necessidade de cuidados intensivos - deve ser transferido diretamente para a unidade 

no final da intervenção cirúrgica (ASA, 2020; SFAR, 2020). 

● Sem necessidade de cuidados intensivos - o recobro deve ser feito na sala de 

operações ou ser transferido para uma sala de isolamento com pressão negativa (ASA, 

2020 e Ti et al., 2020) e a otimização do doente para a alta anestésica deve decorrer 

no menor tempo possível para o doente ser transferido ao serviço de destino (SFAR, 

2020). 
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Higienização e descontaminação do ambiente perioperatório 

● Antes de iniciar o procedimento de higienização e descontaminação, a sala de 

operações deve ficar inativa pelo período mínimo de 1 hora, considerando o risco de 

transmissão aérea (Quadro 4). 

● Os protocolos de descontaminação de material e equipamentos utilizados na 

prestação de cuidados, são os mesmos que os utilizados para outro tipo de microrganismos 

com os mesmos mecanismos de transmissão (DGS, 2020): 

o O detergente usado ao nível das unidades de saúde, seguido de: 

o desinfetante - incluído na política de desinfetantes da unidade hospitalar: solução 

de hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas 

superfícies metálicas. 

o Se os equipamentos forem partilhados, devem ser limpos e desinfetados entre 

doentes, por exemplo com álcool a 70º ou quaternário de amônio (monitores, teclados 

e ratos). 

● A correta implementação dos procedimentos recomendados para limpeza e 

desinfeção de superfícies, deve ser monitorizada, reforçada e apoiada por lista de 

verificação (Anexos 4 e 5). 

● Durante os procedimentos de limpeza e desinfeção, as portas devem permanecer 

fechadas e deve ser verificada a desobstrução das grelhas de extração de ar. 

● Todos os EPI devem ser removidos e descartados sob orientação e monitorização de 

outro profissional, após a conclusão das atividades de limpeza. 

● Recomenda-se a descontaminação terminal com luz UV (Ti et al., 2020).  

● O sistema de vaporização de peróxido de hidrogénio implica suspensão de renovação 

de ar durante o processo de vaporização pelo que, pode não ser o mais indicado. 

● A higienização dos espaços deve ser realizada da zona mais limpa para a zona mais 

contaminada e orientada no sentido descendente (Anexo 5). 
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Quadro 4- Remoção de microrganismos contaminantes transmitidos pelo ar 

Renovações de ar /hora (RAH) e tempo requerido de eficiência na remoção de 

microrganismos transmitidos pelo ar 

Número de renovações de ar/hora (RAH) e tempo e % de eficiência da renovação 

RAH  * Time (mins.) required for removal 

99% efficiency 

Time (mins.) required for removal 

99.9% efficiency 

2 138 207 

4 69 104 

6+ 46 69 

8 35 52 

10+ 28 41 

12+ 23 35 

15+ 18 28 

20 14 21 

50 6 8 

 

 * Valor Segundo a fórmula:   t2 – t1 = – [ln (C2 / C1) / (Q / V)] X 60, with t1 = 0 

t1 = Tempo inicial em minutos 

t2 = tempo no final em minutos 

C1 = concentração inicial do contaminante 

C2 = concentração final do contaminante 

C2 / C1 = 1 – (eficiência de remoção / 100) 

Q = velocidade de fluxo do ar em cubicagem/hora 

V = volume da sala em cubicagem 

Q / V = RAH 

¶valores para sala vazia sem fonte de contaminação aérea presente. 

 Adaptada de https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1 

 

 

 

  

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

● Salienta-se que as recomendações referidas são válidas à luz da evidência científica 

e experiência partilhada publicada até à data da criação deste documento, 

podendo vir a ser alteradas ou completadas em função da atualização do 

conhecimento científico.  

● Além disso, em ambiente perioperatório, devem ser integrados e coerentes os 

cuidados recomendados relacionados com: prevenção e controlo das IACS 

perioperatórios, da ILC, dos riscos profissionais em ambiente perioperatório e das 

medidas de isolamento relacionadas com o modo de transmissão de 

microrganismos. 

 

A Direção Nacional da AESOP 

22.03.2020 
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ANEXOS: 

ANEXO 1- COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid-19 - CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS 

PERIOPERATÓRIOS EQUIPA NÃO ESTÉRIL 

 

ANEXO 2- COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid-19 - CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS 

PERIOPERATÓRIOS EQUIPA ESTÉRIL 

 

ANEXO 3- REMOÇÃO DE EPI: CoVid-19 - CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS 

PERIOPERATÓRIOS EQUIPA NÃO-ESTÉRIL E ESTÉRIL 

 

ANEXO 4- LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS ETAPAS PARA HIGIENIZAÇÃO E 

DESCONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE PERIOPERATÓRIO: CoVid-19 

 

ANEXO 5- LISTA DE VERIFICAÇÃO DE HIGIENIZAÇAO E DESCONTAMINAÇÃO DA 

UNIDADE OPERATÓRIA: CoVid-19 
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ANEXO 1 

COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid-19 

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS  

EQUIPA NÃO ESTÉRIL  
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COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid-19 

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS  

EQUIPA NÃO ESTÉRIL 

Zona semi-restrita: 

1  Calçado impermeável e lavável 

 

2  Higienização das mãos 
 

 

3  Touca integral de uso único 
  

4  Higienização das mãos 

 

Antecâmara da sala ou equivalente:  

5  Proteção de calçado 

 

6  Higienização das mãos 

 

7  Bata impermeável 
 

 

8  Máscara N95 ou FFP2      
 

 

9  Higienização das mãos  
 

 

10  Cogula 
Exceto profissional de limpeza 

 

11  Proteção ocular  
Escudo facial ou óculos com proteção lateral 

 

12  Luvas de cano alto não estéril  
Luvas de menage – profissional de limpeza  
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ANEXO 2 

COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid-19  

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS 

EQUIPA ESTÉRIL 
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Zona semi-restrita: 

1  Calçado impermeável e lavável 

 

2  Higienização das mãos 
 

 

3  Touca integral de uso único  
 

 

4  Higienização das mãos 

 

Antecâmara da sala ou equivalente:  

5  Proteção de calçado 

 

6  Higienização das mãos 

 

7  Máscara N95 ou FFP2 
 

 

8  Cogula  
 

 

9  Proteção ocular  
Escudo facial ou óculos com proteção lateral 

 

Na sala de desinfeção ou na sala de operações: 

10  Preparação pré-cirúrgica das mãos 
 

 

Na sala de operações, antes da entrada do doente: 

11  Bata cirúrgica estéril reforçada 

 

12  Dupla luva estéril de cano alto com indicador  
Com cano por cima do punho da bata 

 

 

COLOCAÇÃO DE EPI: CoVid- 19 

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS   

EQUIPA ESTÉRIL 
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ANEXO 3 

REMOÇÃO DE EPI: CoVid-19 

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS 

EQUIPA NÃO ESTÉRIL E ESTÉRIL 
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REMOÇÃO DE EPI: CoVid-19 

CUIDADOS CLÍNICOS INVASIVOS PERIOPERATÓRIOS 

EQUIPA NÃO ESTÉRIL E  ESTÉRIL 

 
Área de Remoção de EPI 

1  Bata e luvas  
 

 

2  Higienização das mãos e colocação de luvas 
limpas 

 

3  Proteção de calçado 

 

4  Higienização das mãos e colocação de luvas 
limpas 

 

5  Proteção ocular  
Escudo facial/ óculos com proteção lateral 

 

6  Cogula 
Exceto profissional de limpeza 

 

7  Higienização das mãos e colocação de luvas 
limpas 

 

8  Máscara e touca 
 

 

9  Higienização das mãos e colocação de luvas 
limpas 

 

10  Colocar touca para circulação interna do bloco 
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ANEXO 4 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS ETAPAS PARA HIGIENIZAÇÃO E 

DESCONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE PERIOPERATÓRIO:  

CoVid-19 
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1. Remoção dos resíduos e material contaminado 
 Resíduos grupo III (risco biológico) - saco branco com espessura de 50 ou 70 mícrons  

 Sacos fechados no interior da sala com braçadeira de aperto 

 Acondicionar os sacos no interior do contentor rígido, sem forçar 

 Encaminhar de acordo com as normas em vigor na instituição 

2. Remoção da roupa usada 
 Acondicionar e fechar o saco da roupa  

 Encaminhar de acordo com as normas em vigor na instituição 

3. Salas em repouso 1 hora  
  

4. Higienização da sala de desinfeção 
  

5. Higienização da antecâmara ou equivalente 
  

6. Higienização da sala de operações 
  

7. Descontaminação terminal com luz UV 
  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DAS ETAPAS PARA HIGIENIZAÇAO E DESCONTAMINAÇÃO 

DO AMBIENTE PERIOPERATÓRIO: CoVid-19 
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ANEXO 5 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE HIGIENIZAÇAO E DESCONTAMINAÇÃO DA 

UNIDADE OPERATÓRIA: 

CoVid-19 
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Sala de desinfeção 
1  Portas e manípulos  

2  Espelhos   

3  Cubas   

4  Torneiras e doseadores   

5  Superfície  

6  Suportes e contentores de resíduos  

7  Paredes  

8  Pavimento  

Antecâmara da sala ou equivalente 
1  Portas e manípulos  

2  Espelhos   

3  Equipamentos  

4  Doseadores  

5  Lavatório e torneira   

6  Suportes e contentores de resíduos  

7  Paredes  

8  Pavimento  

Sala de operações 
1  Candeeiros cirúrgicos 

2  Braços e suportes de fixação de equipamentos 

3  Ventilador  

4  Monitores/écrans 

5  Computadores, teclado e rato 

6  Telefone e intercomunicadores ou outros dispositivos de comunicação 

7  Mesa operatória/trolley/coluna de fixação/apoios 

8  Suportes de soro 

9  Carros rodados 

10  Mesas cirúrgicas 

11  Bancos 

12  Portas e manípulos 

13 
 Outros equipamentos dentro da sala (videolaringoscópio, 

electrobisturi, pedais) 

14  Dispositivos médicos de uso múltiplo (auxiliares de posicionamento) 

15  Aspiradores 

16  Suportes e baldes rodados 

17  Estrados 

18  Paredes 

19  Grelhas de ventilação 

20  Pavimento 
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