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Reflexões para a Segurança durante a pandemia COVID-19 
 

Em momentos de pressão, stress e fadiga as probabilidades de cometer um erro estão 
significativamente aumentadas. 
 

No momento actual é crucial parar, pensar e avaliar a segurança de todos: doentes e profissionais. 
 

Assim a SQS da SPA considera importante, com base em experiências vivenciadas e reportadas a nível 
mundial por diversas sociedades, os seguintes cuidados: 
 

 Pense na sua segurança e na da equipa! A protecção dos profissionais é muito importante pois 
diminui os níveis de stress e ansiedade, mantendo o foco nas necessidades e diminuindo a 
transmissão do vírus. Promova comportamentos focados e equilibrados. 

 Pense na segurança do doente e promova briefing pré-procedimento para confirmação do plano 
anestésico. 

 Garanta uma comunicação regular entre os elementos da equipa reforçando a confiança. 

 Garanta o tempo adequado para preparação do equipamento, fármacos e profissionais. 

 Recorra a checklist para IOT (Grupo de VAD da SPA) e de colocação e remoção de EPI para 
aumentar a segurança dos procedimentos.  

 Treine a colocação e remoção de EPI e simule a atuação perante um doente com COVID-19! São 
atitudes vitais para reduzir o risco de transmissão. 

 Recorra a salas previamente preparadas para a recepção deste tipo de doentes, com circuitos de 
doentes suspeitos/ COVID 19 bem definidos. A maioria das Sociedades de Anestesiologia concorda 
com o recurso a salas com pressão negativa, de modo a impedir a disseminação do vírus para 
outros locais. 

 Confirme se a sua mensagem foi recebida e compreendida, diminuindo a possibilidade de erro. 

 Recorra a um observador, especialmente na fase de remoção dos EPI (momento com impacto 
importante na contaminação dos profissionais) para minimizar contaminação!  

 Promova uma limpeza e desinfecção adequadas dos equipamentos e sala, minimizando a 
disseminação do vírus, contribuindo para minimizar o risco para os doentes e para os profissionais. 

 Realize debriefings com toda a equipa uma vez que contribuem para melhorias na prática clinica, 
aumentam a confiança dos intervenientes e contribuem para a segurança de doentes e 
profissionais. 

 Siga as recomendações emanadas pela SPA, Colégio de Anestesiologia, DGS e as instituídas pelos 
Serviços de Anestesiologia a nível local. 

 Recorra ao SNIA (Sistema de Notificação em Anestesiologia) para reportar incidentes críticos. Um 
relato precoce permite uma aprendizagem relevante e um contributo com impacto na segurança 
numa altura em que se vivência o desconhecido. 

 Tenha presente que se trata de uma situação em constante evolução! Mantenha-se actualizado! 
 

 

A SQS da SPA agradece a todos o seu empenho na segurança dos doentes e dos profissionais de saúde!  
 
Bem hajam!  
                                                                                                      A Secção de Qualidade e Segurança da SPA 
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