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Recomendações para Anestesia em Pacientes Sintomáticos ou COVID -19 

positivos 

 

• Higienização das mãos; 

• Pacientes não devem aguardar em sala de preparo/espera. 

• Identificar a sala cirúrgica; 

• Preparo de fármacos e equipamentos (monitores e vias aéreas) antes do 

contato com o paciente, evitando manipulação de armários, gavetas e 

trolleys; 

• Recomenda-se a proteção do equipamento anestésico com capas plásticas 

transparentes 

• Sempre utilizar filtro de barreira nos dispositivos de ventilação; 

• EPIs para a equipe de anestesia no momento de manipulação de vias aéreas 

durante o procedimento (luvas – dois pares*, máscara N95, óculos de 

proteção, máscara com visor, gorro, avental impermeável); *dois pares de 

luvas – o primeiro par envolve o equipamento de via aérea após a utilização, 

o segundo par deverá ser trocado logo que possível. 

• Recomenda-se não expor residentes e estagiários ao risco durante o 

procedimento de intubação e/ou extubação. 

• Intubação precoce, evitar a utilização de outros dispositivos ventilatórios. 

• Evitar uso do atomizador para vias aéreas; 

• Realizar denitrogenação com O2 100% por 5 minutos e proceder a IOT em 

sequência rápida, evitando a ventilação com máscara facial;  

• Utilizar videolaringoscópio. Somente fazer IOT através de broncofibroscopia 

em casos onde não há outra opção de IOT; 

• Para pacientes previamente intubados evitar a desconexão do sistema de 

ventilação. Manter sempre o filtro de barreira conectado ao tubo. 

• Anestesia regional, quando possível, é preferível à anestesia geral 

(diminuição da manipulação de via aérea). 
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• Recomenda-se administrar antiemético profilático para evitar náuseas, 

vômitos e spread viral. 

• Recuperação anestésica deverá ocorrer na sala cirúrgica ou encaminhamento 

direto para leito de isolamento.  

• Descontaminação de todas as superfícies, teclados, cabos, monitores e 

aparelho de anestesia; 

• Trocar a cal sodada após utilização do ventilador. 

• Os materiais de via aérea utilizados deverão ser armazenados em sacolas 

plásticas fechadas e identificadas; 

• Após remoção dos equipamentos de proteção, lembrar de não tocar seu 

cabelo ou face antes de higienizar as mãos; 

• Todo staff deve tomar banho imediatamente após a finalização do 

procedimento. 

• Em casos confirmados, descontaminação da sala com vaporização de 

peróxido de hidrogênio. 

 

 

 


