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EDITORIAL
A Anestesiologia e a Pandemia
Anesthesiology and Pandemic
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S

ou anestesiologista e intensivista. Sou também
docente e investigadora. Ser médica faz parte de
mim, exerço medicina não como uma profissão,
mas como uma forma de estar na vida, uma forma de ser.
Sinto que o exercício da medicina, tratar dos doentes
que me são confiados, é uma missão de vida. Estou
desde sempre em exclusividade no Serviço Nacional
de Saúde (SNS). O SNS, cuja conquista não deveria
nunca ser esquecida. O mesmo SNS que agora, apesar
de esvaziado e abandonado por sucessivos governos,
no meio da crise provocada pela pandemia, é o amparo
de todos quantos ficam doentes, e é justamente
enaltecido, pela prova que deu de estar à altura de
responder às necessidades do povo português, o meu
povo de que tanto me orgulho (desde sempre, não só
desde a pandemia). Espero que o “assalto” que vinha
a ser perpetrado ao SNS, por parte de lobbys com
interesses puramente económicos, possa sofrer um
fortíssimo revés. Não gosto muito que nos considerem
“heróis”, acho que somos (médicos, enfermeiros
e restantes profissionais de saúde) profissionais
responsáveis, que cumprimos com a nossa obrigação, e isso sim, muito agradeceríamos se nos tratassem com
o respeito que o exercício das nossas profissões requer, e nos remunerassem de acordo, e não com os salários
escandalosamente baixos que os meus colegas mais novos e os enfermeiros e os auxiliares recebem.
Vivi o pico da pandemia, e continuo a viver, como todos nós: com apreensão, com incerteza, com medo, mas
com responsabilidade e coragem também, na certeza de que estamos a fazer o que é necessário e, de que, no
fim, conseguiremos sair da crise, com muitos estragos, é certo, mas também com muitas lições e a clarificação
de muitas dúvidas. Uma das clarificações que logo surgiu foi a do papel dos anestesiologistas no panorama da
medicina em geral, e da medicina intensiva em particular. Sabemos todos hoje, quer a nível nacional quer a nível
internacional, que a resposta positiva que foi dada à pandemia teve um contributo inigualável e inexcedível da
anestesiologia. Sem os anestesiologistas, muitas das unidades de cuidados intensivos teriam colapsado, a nível
nacional e internacional. Não sou eu que o digo, são as sociedades e organizações responsáveis que o constatam.1
Assim sendo, penso que é mais do que altura de tornar claro, o que para muitos já o era: a especialidade de medicina
intensiva não pode encerrar as suas portas à admissão de especialistas de outras áreas que queiram continuar a
obter a especialidade pela denominada “via clássica”, ou seja, a via que permite a um anestesiologista, internista,
pneumologista ou outro especialista afim, obter a especialidade de medicina intensiva. São inúmeras as razões,
mas a maior de todas é que a abordagem do doente crítico é mais eficaz em ambiente de multidisciplinariedade,
dada a sua complexidade. Os saberes nunca se atrapalham, os saberes completam-se e acrescentam-se, e isso,
só traz benef ício para o tratamento dos doentes. Ignorar uma evidência tão simples é enterrar a cabeça na areia
e fazer prolongar, não só uma injustiça, mas também privar os doentes dessa multidisciplinariedade que vão
necessitar para o seu tratamento, para que ultrapassem a doença da melhor forma. Tenho a secreta esperança
de que outra das lições da pandemia seja a de que não devemos actuar sozinhos, precisamos uns dos outros, e
quanto mais unidos estivermos, mais eficazes seremos.
Este número da Revista da SPA é inteiramente dedicado ao tema da pandemia por COVID-19. Inicialmente, no
pico da pandemia, estávamos tão assoberbados de trabalho e de incertezas, que pensamos que não ia ser possível
fazer sair o número de Junho. À medida que o tempo passava, apercebemo-nos de que talvez fosse possível fazer
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sair um número dedicado só à pandemia. Assim foi, e como sempre, a resposta dos anestesiologistas não se fez
esperar. Muito obrigada a todos os que, no meio da pandemia, conseguiram ainda produzir um artigo para esta
publicação.
Dos vários contributos que nos chegaram gostava de destacar os seguintes, sem menosprezar os que aqui não
são citados: começaria por destacar o inquérito efectuado no âmbito da SPA, da autoria de Joana Pedreira e
colaboradores, intitulado “Resposta da Anestesiologia Portuguesa à Pandemia por COVID-19” que nos revelou
que “a maioria dos especialistas (67%) alteraram total ou parcialmente as suas funções habituais, tendo sido
alocados principalmente ao Bloco Operatório (82%), Cuidados Pós-anestésicos (39%) e Cuidados Intensivos
(27%). Também a maioria dos inquiridos reconhece que o Serviço de Anestesiologia a que pertence desenvolveu
um plano de contingência e contribuiu para o plano de contingência da Instituição. Cerca de um terço refere
que os anestesiologistas passaram a assegurar a Sala de Emergência em exclusividade, e 41% refere a conversão
da UCPA em UCI contribuindo para um aumento significativo do numero de camas de cuidados intensivos”.
Destacava também o artigo de consenso de três entidades representativas da anestesiologia portuguesa – SPA,
CAR e Colégio de Especialidade – ambos são contributos de grande importância, que acrescentam ao nosso
ainda parco saber sobre esta nova doença, e contribuem para que nos possamos organizar de forma a darmos a
melhor resposta possível ao desafio que todos os dias nos é colocado. Também o trabalho efectuado pelos colegas
da UCPA do Centro Hospitalar Universitário São João, em conjunto com os colegas da UCI do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve, intitulado “Pandemia COVID-19 e o doente crítico – experiência de tratamento de
doentes numa UCPA convertida em UCI versus doentes tratados numa UCI”, e salientar a principal conclusão do
estudo, que vem na esteira do que anteriormente defendia “A constituição de equipas mistas, quanto à experiência
prévia quer quanto à formação basilar, e desde que devidamente enquadradas em equipas com profissionais com
experiência na gestão de doentes críticos, afigura-se como uma alternativa viável na abordagem destes doentes
em tempos de pandemia”.
O artigo de Perspectiva dos nossos colegas Graça Mesquita e José Luís Ferreira, que nos traz a sua inquietação
com o presente e o futuro da Anestesiologia, comentados por outros colegas com iguais responsabilidades –
temos esperança de que este possa vir a ser o início de várias rubricas, onde a comunidade de anestesiologistas
portugueses troca ideias e preocupações de forma aberta, transparente e livre, podendo assim servir para a
evolução positiva que todos almejamos. Uma palavra de atenção para a rubrica da Perspectiva – Ética, que nos
traz as preocupações sobre a pandemia visto do ângulo da ética, área do saber vital para nortear as nossas opções
e as nossas decisões, enquanto médicos e cidadãos, e nos ajuda a estruturar o nosso pensamento crítico.
Neste final de Junho 2020, paira sobre nós a ameaça de uma nova “onda” com o recrudescimento de casos – mais
uma vez, temos a esperança de poder estar à altura do desafio: o SNS como um todo, onde estão incluídos todos
os seus profissionais, e a população em geral, esperam que os seus decisores políticos possam estar à altura do
desafio que uma pandemia coloca a todos nós.
Termino com um agradecimento sincero e profundo a todos os anestesiologistas, intensivistas, e a todos os
médicos e restantes profissionais de saúde deste país, e também aos seus familiares, que partilham a sua angústia
e o seu medo diário – obrigada pelo exemplo que deram e continuam a dar, o vosso contributo faz de Portugal o
país que hoje somos e um lugar melhor, e enche de sentido a palavra humanidade.
Bem hajam!

(Cristina Granja, Editora Chefe da Revista da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia)
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"Há três palavras mágicas para o que vivemos: tragédia, incerteza e esperança" 1
Olhando para a história da Humanidade todos os tempos foram de incerteza, por vezes atravessando longos
períodos de acalmia e prosperidade, mas sempre estando pontuados por crises e ameaças à paz e bem-estar.
Apenas a nossa percepção dessa incerteza intrínseca ao correr dos tempos vai mudando, consoante estamos mais
conscientes das ameaças ou as vivemos realmente. Mas, mesmo quando o mundo mudou em sua consequência,
as perdas foram sempre substituídas por avanços e oportunidades. Não olhar para o presente como momento de
oportunidades seria deixar ao acaso a escolha do futuro que pretendemos. Por isso a reflexão sobre qual será esse
futuro deveria estar presente na nossa reacção às dificuldades que vivemos.
Um exercício que quase todos fazemos periodicamente é o de procurar as reflexões de quem, geralmente olhando
para um passado próximo, nos dá a sua visão de um futuro previsível. Ao fazer uma vez mais essa pesquisa,
encontramos que na maior parte das vezes essa visão é desenhada muito em termos técnicos (novos equipamentos,
fármacos, etc.), organizacionais (modelos de interacção com o doente, gestão de blocos operatórios, utilização
dos meios informáticos, por ex.) mas muito raramente em termos conceptuais. 2 A evolução da Medicina é vista
como o somatório das descobertas tecnológicas e da evolução do conhecimento fundamental, e muito pouco
como a mudança da relação do utente com o sistema de saúde, do doente com a Medicina que o trata, do médico
com a organização em que se enquadra.
Numa reflexão de 2006 sobre o futuro (da investigação) em Anestesiologia, 3 Gyermek começa por se interrogar
sobre o que esta é, dando-nos uma elegante descrição da sua complexidade e abrangência, onde ciência, “arte” e
competências são os componentes da sua prática diária.
Os autores, sem terem a pretensão de conhecer já as respostas, propõem a colocação de questões, num desafio
à reflexão e discussão entre pares, ao questionamento de temas para além desta curta lista, ao debate de ideias e
ao apelo a um diálogo intergeracional que não se tem visto aberto e franco. Fazem o desafio à Revista para que
seja o catalisador dessa discussão e se proponha dar voz a opiniões divergentes e ajude a descobrir quais as que
são consensuais.
I - Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras?
Embora as primeiras apreensões sobre as consequências da mudança organizacional pudessem ser sentidas no
final dos anos 90, são talvez os últimos dez anos que marcam uma profunda mudança no relacionamento dos
profissionais com o seu Serviço, de formação ou escolha. O desaparecimento de uma ambição a médio prazo (a
“carreira”), a tensão interna gerada por diferentes modelos contratuais (em que um sistema remuneratório injusto
desenhado há mais de uma década com preocupações economicistas afasta os mais novos de uma dedicação
plena à instituição que os contratou) são o resultado de mudanças sobre as quais não houve ainda suficiente
reflexão (e activismo na altura própria).
Como justificar, em hospitais que têm responsabilidades de longo prazo sobre a comunidade e sobre o ensino e
desenvolvimento da Medicina, que os seus profissionais desejem esgotar rapidamente o seu compromisso contratual
para poderem ir trabalhar para outros locais e instituições? A carga horária gerada impede a disponibilidade
f ísica, emocional e intelectual necessárias para um empenhamento pleno no sucesso e desenvolvimento do seu
Serviço como um colectivo com história e futuro. Maior contrassenso ainda é a troca da aspiração (legítima) a
uma melhor gratificação salarial por uma carga semanal de trabalho que excede largamente o objectivo desejável
de um equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal (paradoxalmente identificado como um dos principais
desejos das novas gerações).
É preciso pugnar por um modelo remuneratório justo, por condições de trabalho e perspectivas de carreira
atractivas, se queremos que essas gerações sintam a necessidade de um Serviço como um bem colectivo, o qual
será a sua única defesa contra as mudanças de prioridades da entidade contratual.
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II - Precisamos de um Internato de 5 anos?
A conquista de mais um ano de formação foi uma mudança fundamental na qualidade da formação oferecida aos
futuros especialistas e não deveria aqui haver retrocessos. Mas resistirá a uma avaliação crítica e objectiva dos
seus efeitos sobre a qualidade do desempenho na prática autónoma, sobre o impacto nos Serviços formadores
(particularmente na qualidade da produção científica e expansão da investigação) e mesmo da razoabilidade do
tempo gasto em formação em áreas que nunca irão na maioria das vezes fazer parte da sua prática clínica?
Não há aqui nenhuma crítica implícita ao modelo adoptado e suas evoluções – foram a melhores escolhas feitas
na altura, revelando uma ambição generosa na preocupação com as necessidades formativas dos Internos. Mas,
em nome da honestidade intelectual, não pode ser considerado um trabalho finalizado e questionar o modelo é
uma atitude legítima e necessária.
Seria inadequado questionar se uma redução do curriculum obrigatório para três ou quatro anos, mais tempo para
um componente individualizado do curriculum formativo, complementados com a presença nos serviços em fase
de autonomia plena tutelada, não resultariam na formação de especialistas mais autónomos, mais competentes
nas suas áreas de preferência e mais felizes nas suas escolhas? E em paralelo ter as necessidades presentes e
futuras dos Serviço mais bem servidas com um modelo flexível e personalizável?
III - Justifica-se o actual modelo de Exame Final de Especialidade?
O modelo de três provas com um júri que inclui dois elementos comuns e um terceiro não independente é superior
ao anterior com cinco elementos? Consegue um equilíbrio nos resultados equivalente e garante a homogeneidade
de critérios de avaliação e das notas atribuídas?
As considerações económicas e da interferência na normal actividade dos Serviços são relevantes se queremos
manter sustentável a avaliação por pares, que se deve manter como padrão e não pode correr o risco de ser
eliminada por pressão das administrações.
A manutenção dos tutores fora dos Serviços durante a duração das provas representa um custo real justificável
para o objectivo pretendido? O seu papel na discussão curricular é indiscutível, representando o Serviço que
apresenta o seu Interno a avaliação - o próprio Serviço está a ser avaliado em simultâneo e merece a crítica e o
elogio pelo trabalho apresentado. É também a única prova em que a subjectividade na avaliação foi reduzida ao
mínimo. Mas a sua presença obrigatória nas provas clínica e teórica, que dependem apenas do desempenho do
candidato e das suas capacidades e conhecimentos, constitui até uma certa menorização da autonomia adquirida.
Tendo a agravante de uma subjectividade inerente que poderá ter consequências nos passos seguintes da carreira
do jovem especialista. Um exame escrito não avalia mais objectivamente os conhecimentos que uma prova teórica,
e de forma mais justa? E a prova clínica não pode fazer recurso a meios eletrónicos já provados, alargando as
dimensões de avaliação e a capacidade de actuação perante diferentes cenários?
Concluído um percurso formativo definido, monitorizado pelo Internato Médico e validado pelo Director
de Serviço, com avaliações anuais sucessivas, o que fica para atribuir é pouco mais do que a nota final (que
aritmeticamente depende muito das avaliações parcelares). Mas com que objectividade e justiça inter-pares?
Mais preocupante ainda, depois de escrutinado na saída até às centésimas, os passos seguintes da vida de um
Especialista são feitos na ausência de regras que promovam a escolha por mérito, nomeadamente na decisão
contratual.
Completando o paradoxo, o modelo actual de escolha dos Directores de Serviço, por júris sem obrigatoriedade
da presença de pares, para cargos olhados como eminentemente de gestão e onde a de visão clínica não é critério,
não tem regras definidas de avaliação... No entanto serão eles a conduzir os destinos dos futuros internos e do
Serviço! Ponderar a possibilidade de uma prova com menos custos e mais objectiva pode ser a melhor forma de
manter a avaliação por pares como padrão e garantia de autonomia perante a entidade empregadora.
IV - Estamos a esquecer a formação dos nossos Especialistas?
Após cinco anos de actividade formativa intensa, segue-se um período de enormes dificuldades no acesso à
formação continuada, uma quebra drástica na actividade científica (significativamente excepto para os que
assumem responsabilidade de Orientador de formação de Internos), um abrandamento na capacidade de iniciativa
que se tornará endémica. A análise dos curricula vitae (CV) de candidatos ao Grau de Consultor evidencia
isso de forma clara, muitos tendo muito pouco a acrescentar ao seu recheado CV de interno. A valorização de
profissionais é importante para a sua satisfação profissional e desempenho, mas é sobretudo uma necessidade
das organizações e a lei assim o interpreta e protege. Será preciso equilibrar o grande empenho que os Serviços
demonstram na formação dos seus internos com a atenção que os seus especialistas precisam e merecem.
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V - Devem os Serviços de Anestesia incluir enfermeiros no seu quadro?
Sempre foi este um assunto sensível, em parte por razões corporativas e pela dificuldade na delimitação
clara de tarefas e competências, mas talvez também por não se reconhecer que as mudanças vão ocorrendo
independentemente da nossa concordância e participação. A discussão sobre o que é a competência estrita e
qual o papel do médico no Séc. XXI tem-se cingido quase só à definição sobre o acto médico na sua dimensão
procedimental.
A Associação dos Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses (AESOP) publicou 4 no início de Junho um
documento sobre a retoma da actividade cirúrgica pós-pandemia que mostra bem a vontade dos enfermeiros em
serem parceiros relevantes no componente organizativo do processo cirúrgico. Estaremos perante uma ameaça ao
papel tradicional de facilitador que o Anestesiologista desempenha ou perante uma oportunidade de redesenhar
o seu papel dando-lhe ainda maior relevo? Temos necessidade (e capacidade) para garantir uma avaliação préanestésica presencial a todos os doentes, que seja proporcional às suas necessidades específicas? Ou podemos
dividir tarefas, como há muito tempos se faz nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) e Unidades de Dor e de
Ambulatório, com benef ícios para os doentes, melhorando o acesso e a continuidade de cuidados.
VI - Liderança e teamwork - está o papel do Anestesista a ser desvalorizado e esquecido?
Com um protagonismo maior que visibilidade, o Anestesiologista assume frequentemente e com naturalidade
papéis-chave na instituição e no processo clínico.
A situação de contingência que vivemos mostrou a sua capacidade de adaptação e a sua preparação para diferentes
cenários, como podemos ver no trabalho que é publicado nesta edição da Revista Vol.29 N.º2.
Mas o reconhecimento deste importante papel tenderá a ser esquecido passada a crise.Tendo a Anestesia
portuguesa um forte tradição e presença na actividades de simulação no nosso país, existe alguma compreensão
por parte das administrações de que uma das grandes mais valias do Anestesiologista é precisamente o seu
gosto pela formação contínua (própria e de terceiros)? Ou da sua capacidade para ser um tampão de muitas das
fragilidades das instituições, uma garantia última de segurança do doente quando o resto falha? Que tudo isso
advém da sua natureza operacional intrínseca e olhá-lo como um mero recurso do BO é desperdiçar talento
e capacidade? Ou ainda que o seu impacto positivo nas organizações tem benef ícios clínicos e financeiros
multiplicadores?
Os Serviços de Anestesia deveriam afirmar-se não só pela sua qualidade e desempenho mas também pela
visibilidade do seu trabalho com outras especialidades e grupos profissionais. E ver reconhecido que em si
mesma esta é uma mais-valia da própria instituição.
Muitas outras questões poderiam ter sido trazidas à discussão pelos autores, olhando para esse futuro que
gostariam de ver discutido. Por exemplo as consequências a médio e longo prazo dos anestésicos gerais e da sua
percepção pela comunidade, a necessidade de uma monitorização mais adequada a uma exigência de resultado
clínico crescente, o papel do Anestesiologista na avaliação pré-operatória como importante na decisão cirúrgica
final, o papel da telemedicina e da inteligência artificial na nossa prática clínica, entre outras.
Aqui focaram-se mais em aspectos da vivência interna dos Serviços.
A sugestões, onde apresentadas, são tão discutíveis como as questões levantadas. Mas, num contexto profissional
em que a ciência deve ser a base das práticas, não há questões que não devam ser colocadas nem certezas que
não possam ser contestadas.
O desejo motivador dos autores é de que a oportunidade de reflexão e discussão não seja perdida. Seria a melhor
forma de respeitar todas as vítimas (sanitárias e sociais) da pandemia e os doentes que neste período perderam a
sua oportunidade de tratamento, em grande medida pela impreparação e fragilidade do nosso sistema de saúde.
Esta é um altura de pensar no futuro e de o preparar.
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e facto na história na Humanidade as grandes dificuldades, crises, epidemias e guerras têm constituído
oportunidades de progresso. Os Anestesistas protagonizaram um desses momentos em 1952 durante o surto de
poliomielite em Copenhaga quando Bjorn Ibsen distinto anestesista fundou a Medicina de Cuidados Intensivos,
instituindo a ventilação prolongada por pressão positiva com intubação traqueal, diminuindo a mortalidade dos doentes
com poliomielite de 90% para 25%. A resposta dos Anestesiologistas à pandemia COVID-19 constitui sem dúvida um
momento de reflexão importante. Como demonstrado no inquérito publicado neste número da revista os Anestesiologistas
portugueses desempenharam um papel crucial, confirmando as suas competências em emergência, medicina intensiva e
perioperatória bem como, na salvaguarda da segurança dos doentes e profissionais. Demonstraram a sua grande capacidade
de responder rápida e eficazmente, coordenando planos de contingência e gabinetes de crise, reorganizando serviços e
circuitos e criando equipamentos, de forma a aumentar a segurança e melhorar o outcome dos doentes.
Aproveitar este período de sofrimento e crise em que nos reinventamos, para refletir e crescer como especialidade médica
é algo que, enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA) e Anestesiologista aprovo. Há muito
que me desagrada ouvir falar da Anestesiologia só para referir a falta de recursos humanos. Tem sido preocupação da
SPA, European Society of Anaesthesiology (ESA) e American Society of Anesthesiologists (ASA), chamar a atenção para
as grandes áreas da Anestesiologia – Medicina Perioperatória, Medicina Intensiva e de Emergência e Medicina da Dor. O
diálogo intergeracional é fundamental e a SPA incluindo a Revista aceitam de bom grado catalisar essa discussão. Neste
espirito foram convidados alguns colegas a participar publicamente nesta reflexão e aqui vão os meus comentários às
questões colocadas pelos colegas Graça Mesquita e José Luís Ferreira.
I - Que Serviços de Anestesia pretendemos que acolham as gerações futuras?
As gerações futuras já cá estão, vão passando pelos serviços onde fazem a sua formação, ou onde prestam serviço em
várias modalidades de contrato. O fim do regímen de exclusividade, o terminar dos contratos de trabalho em funções
públicas com benef ícios vários entre eles, o ADSE, o congelamento ou abertura a conta gotas dos concursos para graduado
e graduado sénior, a dificuldade inerente de progressão na carreira a par da proliferação dos serviços de saúde privados com
contratos apelativos fizeram mudar completamente a filosofia de vida dos especialistas atuais. O tipo de organização dos
serviços e horários de trabalho a par das remunerações no público e privado justificam também o êxodo dos colegas mais e
menos jovens do público para o privado. Concordo inteiramente que é preciso pugnar por um modelo remuneratório justo,
por condições de trabalho e perspectivas de carreira atractivas, se queremos que todas as gerações sintam a necessidade
de um Serviço como um bem colectivo, aspeto bem demonstrado durante a atual pandemia em que o Serviço Nacional de
Saúde foi ator principal, quase exclusivo.
II - Precisamos de um Internato de 5 anos?
Não devemos minorizar a nossa especialidade recuando neste aspeto. Temos, no entanto, que aproveitar adequadamente
estes 5 anos com aquisição progressiva de autonomia tutelada, garantindo a qualidade da produção científica e expansão
da investigação e ajustando o tempo gasto em formação nas várias áreas às disponibilidades formativas e importância
relativa privilegiando as que irão fazer parte da sua prática clínica de acordo com os interesses individuais e as necessidades
presentes e futuras dos Serviços, sempre com a Ordem dos Médicos através do Colégio no controle da qualidade e programa
de formação. A excelência da formação, reconhecida internacionalmente, não deve ser posta em causa.
III - Justifica-se o actual modelo de Exame Final de Especialidade?
Será talvez de repensar o modelo de três provas como existe atualmente. Voltar ao modelo do júri de cinco elementos
parece-me não ter nenhuma vantagem e ter custos económicos consideráveis.A prova curricular como existe, com critérios
bem definidos, deverá ser mantida. As provas prática e teórica deverão ser repensadas com recurso a novas tecnologias,
procurando-se também reduzir a subjetividade.
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IV - Estamos a esquecer a formação dos nossos Especialistas?
A atualização e a formação contínua são antes de mais uma obrigação ética dos médicos além de importantes para
satisfação profissional e desempenho adequado, bem como uma necessidade das organizações protegida por lei. Idealmente
todos os serviços deveriam ter um plano de formação contínua para especialistas. É motivo de orgulho a forma como,
em resposta à pandemia, alguns serviços organizaram formações em várias áreas desde a utilização de equipamentos de
proteção individual, abordagem da via aérea em doente com COVID-19, ecografia, tratamento em medicina intensiva,
etc. Será preciso equilibrar o empenho que os serviços demonstram na formação dos seus internos com a atenção que os
seus especialistas precisam e merecem. Também a Ordem e as Sociedades Científicas devem ter um papel importante na
recertificação.
V - Devem os Serviços de Anestesia incluir enfermeiros no seu quadro?
A pergunta será antes: deverão algumas das funções dos Anestesiologistas passar a ser asseguradas pelos enfermeiros?
A minha resposta é – não e particularmente a avaliação médica dos doentes não. De facto, este é um assunto muito
sensível, no entanto, na minha prática de três décadas como Anestesiologista dedicada sobretudo à Medicina Perioperatória
não tenho tido dificuldade na delimitação clara de tarefas e competências entre médicos anestesiologistas e enfermeiros.
Reconheço que há mudanças que vão ocorrendo. A nossa preocupação enquanto Médicos e Anestesiologistas deve ser zelar
pelo bem-estar, pela qualidade e segurança dos cuidados médicos prestados aos nossos doentes, defendendo o ato médico
anestésico. Se o problema é a avaliação pré anestésica, atualmente existem formas de efetuar a avaliação pré-anestésica
recorrendo a novas tecnologias com vantagens sobre a avaliação presencial até para o doente que evita uma deslocação
ao hospital. Foram amplamente testadas com esta pandemia e, por certo ajudarão a dar resposta com superioridade a
uma avaliação por enfermeiros. Como se obterá o consentimento informado para o ato anestésico explicado por um
enfermeiro e praticado por um médico? Quem decide a técnica anestésica a aplicar? O enfermeiro que avaliou o doente? O
Anestesiologista baseado nas informações colhidas pelo enfermeiro? O curso de enfermagem fornece a bagagem necessária
para uma avaliação pré operatória adequada? Pelo meu contato diário, não me parece. Quais as implicações médico legais?
A ciência médica não se limita a aplicação de guidelines, algoritmos, protocolos e pesquisa no Google. Por outro lado, a
Anestesiologia não deve ser limitada à sua componente técnica, o caminho da Medicina Perioperatória a par da Medicina
da Dor, Intensiva e de Emergência apontado pela ESA, ASA, World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA)
é o que está associado a melhores outcomes.
VI - Liderança e teamwork – está o papel do Anestesista a ser desvalorizado e esquecido?
Inteiramente de acordo. Temos um protagonismo maior que visibilidade, o Anestesiologista assume frequentemente e
com naturalidade papéis-chave na instituição e no processo clínico. A situação de contingência que vivemos mostrou a sua
capacidade de adaptação e a sua preparação para diferentes cenários, como podemos ver no trabalho que é publicado nesta
edição da Revista. Mas o reconhecimento deste importante papel tenderá a ser esquecido passada a crise e não tivemos a
visibilidade que merecíamos.Sim, esta é uma boa altura de pensar no futuro e de o preparar, muito obrigada por este artigo
de reflexão.
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O

aumento atual da abrangência da nossa especialidade, saindo do bloco operatório para a responsabilidade
em diferentes áreas (medicina do peri-operatório, cuidados intensivos, medicina de emergência e
abordagem da dor), obriga a uma formação mais exigente e a aquisição de competências de forma
holística, na vertente médica, académica e até humanitária. Apenas desta forma se pode garantir a qualidade dos
cuidados. Como a qualidade dos cuidados prestados pelos médicos especialistas está diretamente relacionada
com a qualidade do ensino obtido durante a formação, o Internato de Formação Específica Anestesiologia (IFEA)
é um ponto relevante no estado da Anestesiologia em Portugal. Pretende-se, portanto, responder à questão
colocada, reservando-se para outra oportunidade considerações relacionadas com a avaliação final do internato
ou a formação após a especialidade.
O IFEA, atualmente com cinco anos de duração, encontra-se dividido em duas partes, uma que inclui as
valências nucleares, (como a Anestesiologia para Cirurgia Geral/Ginecologia , para Ortopedia, Cirurgia Plástica
e Reconstrutiva, Obstetrícia, Anestesia Fora do Bloco, Ambulatório, Dor Aguda, etc.) e um segundo módulo, de
36 meses, para consolidação da aquisição de competências nucleares e aquisição de competências específicas,
com as restantes valências organizadas por ordem facultativa. Inclui, também, seis meses de estágios opcionais
obrigatórios. Durante este programa formativo, os médicos internos adquirem competências de forma progressiva,
até poderem, no último ano, desempenhar funções como equiparados a especialistas.
O formato atual, apresenta vantagens evidentes em relação ao modelo anterior de quatro anos. O aumento da
duração do internato permitiu alargar o estágio de Cuidados Intensivos de seis para nove a doze meses. Desta
forma, para além de prolongar a sua formação em Unidades Polivalentes ou Pós-Cirúrgicas, os médicos internos
podem aprofundar os seus conhecimentos em áreas mais especificas, como em neurocríticos, doentes coronários,
grandes queimados ou outras áreas de interesse. O aumento da duração do estágio e o contributo da formação
nas diferentes áreas da Medicina Intensiva, é uma mais valia formativa, como evidente no período de pandemia
que ainda vivemos. A introdução curricular de seis meses de estágios opcionais obrigatórios permite uma maior
flexibilidade da formação e a possibilidade de aprofundar conhecimentos e competências em áreas de particular
interesse para os médicos internos, individualizando a formação.
Realça-se, a importância dada no atual modelo do IFEA a questões não técnicas, como a comunicação, a
liderança, o trabalho de equipa, o estabelecimento dinâmico de prioridades, aspetos muitas vezes subvalorizados
e fundamentais para a qualidade dos cuidados prestados e para a segurança do doente.
No entanto, a constante evolução da medicina, torna importante o reforço de determinadas áreas que são
abordadas numa fase precoce da formação do IFEA. Refiro-me à aprendizagem de técnicas regionais, iniciada no
estágio de Anestesiologia para Ortopedia, um dos primeiros do internato. Por ser uma competência essencial, com
vantagens inequívoca, e pela sua abordagem numa fase inicial do internato, em que inúmeras competências básicas
estão ainda por adquirir, justifica-se um tempo próprio para a sua aprendizagem e consolidação. A formação em
Anestesia Fora do Bloco Operatório deverá também ser repensada. Trata-se de uma área em constante expansão,
com a realização de técnicas cada vez mais diferenciadas em diferentes vertentes da medicina (Cardiologia,
Neurorradiologia, Pneumologia, Imagiologia, etc.) com abordagens anestésicas específicas, devendo o seu ensino
ser reforçado.
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Face à nossa integração na União Europeia e com a saída de Anestesiologistas para países estrangeiros, a secção
de Anestesiologia da União Europeia de Médicos Especialistas (UEMS) definiu standards relacionados com a
formação na área da Anestesia. A desejada uniformização da formação em Anestesiologia em toda a Europa,
surge como a garantia da qualidade formativa, da aquisição de competências essenciais, da elevada qualidade
dos cuidados prestados e da segurança do doente. Foram definidas pela UEMS áreas gerais de conhecimento e
competências “core” a adquirir e treinar até à sua execução de forma independente. É recomendado o recurso à
simulação como ferramenta de ensino de competências técnicas e não técnicas (comunicação, liderança, trabalho
de equipa). O ensino deve ser baseado na aquisição das referidas competências e na sua aplicação clínica, em
vez de números absolutos de técnicas realizadas. Face às competências essenciais associadas à Anestesiologia, a
duração da formação recomendada nesta área pela UEMS é de cinco anos com um ano de Cuidados Intensivos.
A UEMS recomenda também a garantia da qualidade de ensino ministrado, com a formação dos tutores (”teach
the teachers”), a acreditação dos Centros pelo Hospital Visiting and Training Accreditacion Programe (HVTAP)
e a realização do exame europeu pelos internos (EDAIC).
Comparando o IFEA atual e os requisitos recomendados pela UEMS, verificamos que cumprimos a sua maioria.
Há centros formativos creditados pelo HVTAP e outros em processo de acreditação. São realizados cursos
de formação aos tutores (“teach the teachers”), cada vez mais internos realizam com sucesso o EDAIC e a
composição do internato cumpre as recomendações europeias, quer no que respeita ao seu conteúdo quer quanto
á sua duração. Torna-se dif ícil o ensino baseado em competências, mantendo-se a “corrida aos números”, aspeto
importante e dif ícil de alterar.
Pelo exposto, relativo ao internato de formação específica e às recomendações europeias relacionadas com a
formação em Anestesiologia, e respondendo à questão colocada, precisamos SIM de um internato com cinco
anos, com a duração do estágio de Cuidados Intensivos de nove a doze meses, apenas com ligeiros ajustes na sua
composição.
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Cara Editora,

A

pandemia por SARS-CoV-2 assinalará o ano de 2020 na memória de todos os profissionais de saúde, a nível mundial.
Médicos Anestesiologistas e Intensivistas deparam-se diariamente com as dificuldades associadas ao tratamento de
uma das mais severas pneumonias da História da Medicina, tornando-se também um verdadeiro desafio mantermonos cientificamente actualizados no sentido da melhor prestação de cuidados de saúde.
Se por um lado é expectável que diminua o número de dádivas de sangue pelo receio e pela redução do número de dadores
livres de doença, com um aumento do consumo de hemocomponentes associados ao doente crítico; por outro lado, existe o
receio do tromboembolismo.
Muito se tem debatido sobre o estado de hipercoagulabilidade do doente COVID-19 causado pelo quadro inflamatório agudo,
hipoxia, imobilização e possibilidade de coagulação intravascular disseminada (CID).1
Ainda não se conhece a melhor estratégia profilática ou terapêutica, no entanto, assumem consenso as heparinas de baixo
peso molecular/heparinas não fracionadas associadas a dispositivos de compressão pneumática intermitente.2 No entanto,
algumas destas medidas acarretam aumento do risco hemorrágico.
Os doentes com COVID-19 também poderão, à semelhança de qualquer outro doente, necessitar de intervenções cirúrgicas
e de cuidados anestésicos que necessariamente terão que ser adaptados a esta nova realidade.
Continuarão a existir procedimentos cirúrgicos realizados em doentes COVID-19 (-), o que implica que os algoritmos de
otimização perioperatória tenham que ser reestruturados, contemplando riscos e benefícios.
Estas são, portanto, algumas das razões que nos fazem afirmar que programas de patient blood management (PBM) assumem
ainda maior importância durante este período de pandemia. O PBM representa uma abordagem multidisciplinar centrada no
doente, permitindo a preservação do seu sangue.
Esta estratégia permite diminuir os tempos de internamento, redução do consumo de hemocomponentes e diminuição dos
custos associados aos cuidados de saúde, 3,4 pelo que não deve ser abandonada em tempos de crise. Recomendamos a sua
implementação a todos os doentes quer do foro médico quer do cirúrgico.
Elaborámos assim, no nosso Centro Hospitalar e com colaboração de hospitais da nossa área de referenciação para Cirurgia
Cardiotorácica, um Manual de Boas Práticas, adaptado a esta nova realidade, o Pandemic Patient Blood Management Protocol,
atualizado periodicamente de acordo com as normas internacionais, no que respeita à abordagem do risco trombótico,
coagulopatia e CID nos doentes com COVID-19.
Propomos, assim, um grupo de recomendações gerais (parte I) organizadas em: otimização pré-operatória – Identificação
e tratamento da anemia e identificação e tratamento de alterações da coagulação; manuseio pré-operatório de medicação
antiplaquetária e anticoagulante; otimização intra e pós-operatória - fatores técnicos cirúrgicos e anestésicos; coagulação;
pedido criterioso de exames analíticos, reduzindo as colheitas e consequentemente a expoliação de sangue; monitorização
cuidada dos doentes após cirurgia, intervindo precocemente em caso de hemorragia pós-operatória; otimização da eritropoiese
pós-operatória; triggers transfusionais; manutenção de temperatura e protocolo de hemorragia maciça.
A parte II é focada apenas em pacientes com COVID-19: distúrbios da coagulação; manuseio de coagulopatia e hemorragia;
manuseio de CID e de coagulopatia induzida por sépsis.
Com esta comunicação pretendemos, por um lado, disponibilizar a consulta e discussão do referido protocolo a todos os
interessados em patient blood management através do contato com os autores, encorajar os nossos colegas à adopção de
medidas conservadoras de sangue, instituindo localmente os seus próprios protocolos de PBM e chamar a atenção para a
importância desta abordagem, que preservando o sangue do doente, contempla sempre o equilíbrio entre a hemorragia e a
trombose.
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RESUMO
Introdução: O número de infetados com COVID-19 em Portugal
ultrapassou os 30 000 em maio de 2020. O Anestesiologista teve um
papel importante na resposta a pandemia, pela transversalidade da
sua atividade, nomeadamente na Medicina Intensiva, Emergência,
Terapêutica da Dor e Medicina Perioperatória no Bloco Operatório,
Imagiologia, Gastroenterologia, Pneumologia e Obstetrícia, além da
sua competência específica na abordagem da via aérea, em qualquer
cenário. Os principais objetivos deste estudo foram caraterizar o papel
da Anestesiologia durante a pandemia por COVID-19 e descrever a
organização das instituições hospitalares em Portugal.
Material e Métodos: Estudo transversal, observacional, descritivo,
analítico realizado através de questionário por e-mail, dirigido a
Anestesiologistas a trabalhar em Portugal. O questionário incluía 10
questões de caráter sociodemográfico e profissional, 20 questões
para caracterizar a organização dos recursos humanos e 35 questões
acerca da gestão logística dos espaços físicos dos Serviços.
Resultados: Obtiveram-se 266 respostas. Dos inquiridos, 47,4%
contribuíram diretamente nos cuidados a doentes com COVID-19.
Relativamente à gestão logística dos Serviços, 80% admitiu que o
seu Serviço desenvolveu um plano de contingência; 41,4% referiu
que as Unidades de Cuidados Pós-anestésicos foram convertidas em
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Unidades de Cuidados Intensivos e 66,9% indicou um aumento no
número de camas de cuidados intensivos superior a 75%. A maioria
concorda que o Serviço de Anestesiologia a que pertence fez uma
gestão adequada dos recursos humanos na pandemia.
Discussão e Conclusão: O papel da Anestesiologia mostrou-se
crucial no combate à pandemia, nas diversas áreas que domina. Neste
período, os anestesiologistas portugueses reorganizaram-se criando
novos modelos de trabalho com o objetivo de melhorar o outcome
dos doentes e minimizar o risco de infeção.

ABSTRACT
Introduction: In Portugal, the number of COVID-19 cases surpassed
30 000 in May 2020. Anaesthesiologists played a major role in the
pandemic context, due to its transversality to several areas, namely
Intensive Care, Emergency, Pain Therapy and Perioperative Medicine
in the operating room, outside the operating room and Obstetrics, as
well as specific qualifications in the airway approach. The main goals
of this study were to characterize the role of Anaesthesiology during
the COVID-19 pandemic and to describe the organization of hospital
institutions in Portugal.
Methods: A cross-sectional, observational, descriptive and analytical
study, carried through an email survey, addressed to residents and
specialists in Anaesthesiology working in Portugal. The survey was
composed of 10 sociodemographic and professional questions, 20
questions to characterize the structure of human resources and 35
questions about the service's logistical management.
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Results: A total of 266 survey responses were collected. Forty-seven
point four percent of the respondents contributed directly to the
care of COVID-19 patients. Regarding the logistical management
of the Services, 80% admitted that their Service has developed a
contingency plan; 41.4% reported the conversion of Post-anaesthetic
Care Units into Intensive Care Units and 66.9% reported an increase
in the capacity of intensive care above 75% of the original number of
beds. The majority agreed that their Department of Anaesthesiology
managed human resources properly during the pandemic.
Discussion and Conclusion: The role of Anaesthesiology was crucial
during COVID-19 pandemic in several areas. In the fight against this
pandemic, Portuguese anaesthesiologists reorganized themselves,
creating new working routines to improve the outcome of patients
and minimize the risks of infection by COVID-19.

INTRODUÇÃO

A infeção provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, designada
por COVID-19, foi declarada pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) a 11 de março de 2020, 3 meses
após o surgimento dos primeiros casos na cidade de Wuhan,
na China. Em maio de 2020, a doença já tinha afetado mais
de 5 milhões de pessoas, causando mais de 330 000 mortes, a
nível mundial.1 Em Portugal, após o primeiro caso reportado
a 2 de março de 2020, já foram confirmados mais de 30 000
casos e mais de 1300 mortes por COVID-19.2
A atual pandemia, distinguida pela elevada transmissibilidade,
dispersou-se rapidamente pelo mundo e exigiu às instituições
de saúde uma reorganização ágil e desenvolvimento de
protocolos de atuação, de forma a garantir a segurança dos
doentes e dos profissionais de saúde e impedir o colapso dos
sistemas de saúde dos países afetados.3
Pelas suas competências na abordagem da via aérea e
perioperatório, nomeadamente no Bloco Operatório,
Imagiologia, Gastroenterologia, Pneumologia e Obstetrícia,
além da Medicina da Dor, Medicina Intensiva e de Emergência,
o anestesiologista foi um pilar fundamental no contexto
desta pandemia. Por conseguinte, houve necessidade de uma
profunda reorganização dos serviços de Anestesiologia nas
instituições de saúde, quer a nível dos recursos humanos,
quer dos espaços físicos e planos de contingência,4,5 de forma
a garantir a segurança de doentes e profissionais de saúde.
De realçar ainda o esforço conjunto realizado pela
Sociedade Portuguesa de Anestesiologia (SPA), Colégio de
Anestesiologia da Ordem dos Médicos, Clube de Anestesia
Regional, Direção Geral da Saúde (DGS) e alguma entidades
internacionais na elaboração de recomendações sobre aspetos
clínicos e organizacionais no contexto da atual pandemia.6-14
Concomitantemente, os vários Serviços de Anestesiologia
elaboraram protocolos de atuação, fizeram treino dos
mesmos, dentro do serviço e para outros profissionais, com

recurso à simulação quando justificado e disponível, que se
mostraram essenciais durante este período.
Os principais objetivos deste estudo foram caracterizar o
papel da Anestesiologia durante a pandemia por COVID-19 e
aferir a organização das instituições hospitalares em Portugal.

MATERIAL E MÉTODOS

Realizamos um estudo transversal, observacional descritivo e
analítico, dirigido a médicos internos de formação específica
e especialistas em Anestesiologia a trabalhar em Portugal.
Através de uma abordagem tipo Glaser's State-of-the-Art,15
recorrendo a discussão interativa à distância e três ciclos de
revisão por pares, foi construído um questionário web de
autopreenchimento, guiado pelas estratégias propostas numa
revisão Cochrane sobre a melhoria da qualidade e taxa de
respostas a questionários de autopreenchimento.16
O questionário foi elaborado e enviado através de correio
eletrónico pela SPA. A colheita de dados decorreu entre
4 a 20 de maio de 2020, através de uma ferramenta de
questionários online - Google forms (https://forms.gle/
ZdYGZvQxooETUocV6). O questionário era constituído
por uma introdução e 3 secções, num total de 65 questões.
A primeira secção estava orientada para a caracterização
sociodemográfica e profissional (constituída por 10 questões);
a segunda pretendia caracterizar a organização dos recursos
humanos e apresentava duas subsecções: uma com 9 questões
dirigida a especialistas e uma com 11 questões dirigida
a internos; a terceira secção apresentava questões para
caracterização das alterações e gestão logística dos espaços
físicos dos Serviços, contando com 5 subsecções: circuitos e
equipamentos, atividade anestésico-cirúrgica programada,
atividade anestésico-cirúrgica urgente, cuidados pósanestésicos e cuidados intermédios e intensivos. A análise
estatística foi realizada com recurso ao software IBM SPSS
versão 25. A análise descritiva das variáveis foi utilizada
para sumariar os dados. Os dados ordinais e contínuos
não seguiram uma distribuição normal, baseado no teste
de Kolmogorov-Smirnov para a normalidade da população
em estudo e são caraterizadas com mediana (P25-P75). As
comparações entre especialistas e internos foi feita recorrendo
ao teste Mann-Whitney U. As variáveis categóricas são
apresentadas com frequências absolutas e relativas, tendo as
comparações sido realizadas utilizando o teste χ² ou o teste
exato de Fisher, quando apropriado. Foi considerado um nível
de significância estatística de p<0,05, bilateral.

RESULTADOS

Caraceterização da Amostra

Obtiveram-se 266 respostas (20,8%), pelo que se estima
uma margem de erro de 5,5%, com um intervalo de
confiança de 95%, para uma população considerada de 1280
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anestesiologistas e 363 internos, o que se considerou aceitável
(Censos 201717). A distribuição da amostra foi representativa
da população de anestesiologistas e internos de formação
específica em Anestesiologia a nível nacional (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição geográfica da amostra
ARS

Amostra n(%)

Norte

104 (39,1)

Centro

60 (22,6)

Lisboa e Vale do Tejo

73 (27,4)

Alentejo

9 (3,4)

Algarve

6 (2,3)

Região Autónoma da Madeira

6 (2,3)

Região Autónoma dos Açores

8 (3,0)

ARS - Administração Regional de Saúde

A maioria dos participantes era do sexo feminino 192 (72,2%)
e a mediana de idades foi de 36 anos, variando dos 26 aos 65
anos. O estudo incluiu 162 especialistas (60,9% da amostra),
desde recém-especialistas a especialistas com 35 anos de
experiência, com uma mediana de 12 anos de experiência, 38
(14,3%) dos quais com um cargo de direção ou coordenação
no serviço de Anestesiologia, e 104 internos dos 5 anos de
formação específica (39,1%), com 59% no 4.º e 5.º anos de
internato (Tabela 2).
Tabela 2. Caracterização sociodemográfica e profissional
Características

Género n(%)

N=266

Feminino

Idade mediana (IQR)
Grau de carreira n(%)

192 (72,2)
36 (30-47)

Interno

104 (39,1)

Especialista

162 (60,9)

Ano de internato (n=104) mediana (IQR)
Número de anos de especialista (n=162) mediana (IQR*)

4 (3-5)
12 (6-25)

0 a 8 anos de especialista (Q1)

4 (2-6)

9 a 19 anos de especialista (Q2)

10 (13-15)

>19 anos de especialista (Q3)

25 (25-28)

QR - inter-quartile range: percentil 25 – percentil 75, * a categoria de especialista foi
dividida em tercis através de comando automático de divisão em tercis do SPSS; 2
especialistas não indicaram o número de anos de especialista

Relativamente a condições que poderiam condicionar a
realização de tarefas em locais de maior risco de exposição,
três especialistas e dois internos apresentavam alguma
situação de vulnerabilidade atestada pelo Serviço de
Saúde Ocupacional. Cinquenta e sete dos especialistas
apresentavam competências específicas em Medicina
Intensiva ou Emergência Médica, sendo que 18 apresentavam
simultaneamente ambas as competências.
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Organização de recursos humanos

No que diz respeito aos especialistas, a maioria dos
inquiridos manteve funções na mesma instituição com o
início da pandemia, com apenas um especialista a deslocarse para uma instituição diferente. Em relação às funções
exercidas previamente, 109 (67,3%) especialistas alteraram
as suas funções parcial ou totalmente. Relativamente aos
internos, 16 (15,4%) dos inquiridos teve de regressar ao seu
hospital de origem com o início da pandemia. Um total de
126 (47,4%) dos médicos inquiridos contribuiu diretamente
nos cuidados de doentes com COVID-19 ou suspeitos, tendo
os restantes assegurado cuidados perioperatórios em doentes
não infetados. A contribuição nos cuidados de doentes com
COVID-19 ou suspeitos foi significativamente diferente
entre especialistas e internos (p=0,038), com disparidade na
distribuição pelas diversas áreas de cuidados (p<0,001) e no
tempo de dedicação às mesmas (p=0,023). Os especialistas
foram alocados principalmente ao Bloco Operatório (82,4%),
Cuidados Pós-anestésicos (38,8%) e Cuidados Intensivos
(27,1%), por um período mediano de 48 horas semanais e os
internos colaboraram sobretudo nos Cuidados Intensivos
(43,9%), enfermaria e outras áreas como Serviço de Urgência
(SU) e unidades de rastreio, por um período mediano de 40
horas semanais. Não foi concedida quarentena profilática à
maioria dos inquiridos com contribuição direta nos cuidados
de doentes COVID-19 ou suspeitos (Tabela 3). Dos inquiridos,
113 (42,5%) colaboraram na elaboração de protocolos e 19
(7,1%) na aquisição de equipamentos. Dos que referiram ter
colaborado na elaboração de protocolos 54% eram internos.
Quarenta e nove (18,4%) do total de inquiridos colaboraram
na formação de profissionais de saúde sobre temas relativos
à abordagem de doentes COVID-19 ou suspeitos (Tabela 3).
No que diz respeito à manutenção dos estágios dos internos,
81 (78,0%) viram os seus estágios parcialmente alterados,
suspensos ou cancelados na sequência da pandemia e 51
(49,0%) concordam, no entanto, que esta situação de exceção
foi uma mais-valia no internato.

Gestão e organização logística dos Serviços e
Instituições

A maioria dos inquiridos concorda que o serviço procedeu
a uma gestão adequada dos recursos humanos durante
o período de pandemia, sendo que 75% dos internos não
respondeu a esta questão (Tabela 4). Quanto à preparação
para a pandemia, a maioria dos inquiridos reconhece que o
Serviço de Anestesiologia não só desenvolveu um plano de
contingência (214 participantes, 80,5%), como contribuiu
na elaboração do plano de contingência da Instituição (172
participantes, 64,7%). Foram criados protocolos de atuação
em doentes COVID-19 ou suspeitos (162 participantes,
60,9%) e a maioria dos inquiridos concorda que se
encontravam bem definidos os circuitos reservados para
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Tabela 3. Caracterização da contribuição nos cuidados a doentes com COVID-19 ou suspeitos
Especialistas

Áreas de contribuição
n(%)

p
0,038

Total

Q1

Q2

Q3

85 (52,5)

34 (40,0)

31 (36,5)

19 (22,4)

41 (39,4)

Bloco Operatório

70 (82,4)

28 (82,4)

26 (83,9)

15 (78,9)

5 (12,2)

Cuidados Intensivos

23 (27,1)

12 (35,3)

6 (19,4)

5 (26,3)

18 (43,9)

Cuidados Pós-operatórios

33 (38,8)

16 (47,1)

8 (25,8)

8 (42,1)

2 (4,9)

Enfermaria

6 (7,1)

0

3 (9,7)

3 (15,8)

10 (24,4)

Outras Áreas

3 (3,5)

0

0

3 (15,8)

11 (26,8)

48 (40-50)

48 (40-50)

48 (40-50)

40 (30-60)

40 (12-48)

Não concedido

73 (85,9)

30 (88,2)

27 (87,1)

15 (78,9)

33 (80.5)

< 7 dias

4 (4,7)

3 (8,8)

1 (3,2)

0

3 (7.,3)

7 a 14 dias

8 (9,4)

1 (2,9)

3 (9,7)

4 (21,1)

5 (12,2)

Total (n=126; 47.4%)

Tempo de dedicação a áreas COVID-19 - horas/semana
mediana (IQR)
Quarentena profilática
n(%)

Internos

N=266

<0,001

0,023

0,730a

n(%)

Elaboração de protocolos
(n=113; 42,5%)

52 (32,1)

13 (24,1)

20 (37,7)

18 (34,6)

61 (58,7)

<0,001

Aquisição de equipamento
(n=19; 7,1%)

5 (3,1)

1 (1,9)

2 (3,8)

2 (3,8)

14 (13,5)

0,001

Formação de profissionais de saúde
(n=49; 18,4%)

31 (19,1)

13 (24,1)

10 (18,9)

8 (15,4)

18 (17,3)

0,748

IQR - inter-quartile range: percentil 25 – percentil 75.
Q1: 0 a 8 anos de especialista
Q2: 9 a 19 anos de especialista
Q3:>19 anos de especialista
2 especialistas não indicaram o número de anos de especialista. Na variável “áreas de contribuição”, o somatório das frequências relativas é superior a 100%, uma vez que alguns dos inquiridos indicaram várias
áreas de contribuição. Análise comparativa de variáveis categóricas utilizando o teste χ², quando não aplicável utilizado o teste exato de Fisher (a); b análise comparativa de variável contínua utilizando o teste
Mann-Whitney U

estes doentes (192 participantes, 72,2%) (Tabela 4). Em
termos geográficos, apenas quatro (44,4%) dos inquiridos
da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo e
três (50,0%) da ARS Algarve referiram existir um plano de
contingência do Serviço de Anestesiologia, com proporções
significativamente inferiores em relação ao conhecimento
dos inquiridos sobre a existência de planos de contingência
nas suas instituições, quando comparado com as restantes
ARS (p<0,001). O reconhecimento da contribuição do
Serviço de Anestesiologia na elaboração do plano de
contingência da instituição foi superior a 50% em apenas
duas regiões: 77 inquiridos (74,0%) na ARS Norte e 53 (72,6%)
na ARS Lisboa e Vale do Tejo, com diferenças significativas
entre as diversas ARS (p<0,001). A maioria das instituições
cumpriu parcialmente ou em absoluto as normas da DGS no
que respeita ao fornecimento de equipamentos de proteção
individual (EPI) (86,8%), com a maioria dos inquiridos a
referir nunca ter tido necessidade de recusa na prestação de
atos médicos por falta de EPI (80,1%) e ter tido oportunidade
de realizar formação sobre a colocação e retirada do mesmo
(74,8%) (Tabela 5). Neste âmbito, na ARS Alentejo apenas
22,2% anestesiologistas referiram ter tido formação sobre a
colocação e remoção de EPI (p=0,003).

As diferenças geográficas também se verificaram na
perceção de circuitos bem definidos para os mesmos doentes:
relativamente às ARS Alentejo e ARS Algarve apenas dois
inquiridos em cada região (22,2% e 33,3%, respetivamente)
concordaram que os circuitos reservados a doentes COVID-19
ou suspeitos se encontravam bem definidos, sendo que nas
restantes regiões mais de 50% dos indivíduos concordou com
a afirmação.
Relativamente à contribuição dos anestesiologistas
na sala de emergência (SE), as reestruturações foram
significativas (p<0,001): quatro inquiridos referiram que
a SE já era habitualmente assegurada exclusivamente
por anestesiologistas; dos 109 que referiram que a SE era
parcialmente assegurada por anestesiologistas, 33 (30,3%)
referiram que após o início da pandemia os anestesiologistas
passaram a assegurá-la em exclusividade e dos 153 que
referiram que previamente a SE não incluía anestesiologistas,
32 (20,9%) referiram que os anestesiologistas passaram a
contribuir parcialmente no seu funcionamento e 14 (9,4%)
referiram que os anestesiologistas passaram a assegurar este
serviço em exclusividade.
A atividade programada também sofreu alterações, com uma
mediana de 5 (44,4%) salas de bloco operatório a ficarem
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Tabela 4. Perceção da eficiência dos Serviços de Anestesiologia e Instituições na gestão e logística durante a pandemia
Especialistas n(%)
Concordo totalmente

Gestão adequada dos
recursos humanos

Plano de contingência
do Serviço de
Anestesiologia
Contribuição do Serviço
de Anestesiologia na
elaboração do plano
de contingência da
Instituição

Total

Q1

Q2

Q3

36 (22,2)

8 (14,8)

12 (22,6)

16 (30,8)

0

Concordo

64 (39,5)

18 (33,3)

19 (35,8)

25 (48,1)

16 (15,4)

Não concordo nem discordo

22 (13,6)

8 (14,8)

9 (17)

5 (9,6)

5 (4,8)

Discordo

28 (17,3)

15 (27,8)

10 (18,9)

3 (5,8)

5 (4,8)

Discordo totalmente

12 (7,4)

5 (9,3)

3 (5,7)

3 (5,8)

0

Não respondeu

0

0

0

0

78 (75,0)

Sim

126 (77,8)

38 (70,4)

45 (84,9)

41 (78,8)

88 (84,6)

Não

19 (11,7)

12 (22,2)

1 (1,9)

5 (9,6)

3 (2,9)

Sem conhecimento

17 (10,5)

4 (7,4)

7 (13,2)

6 (11,5)

13 (12,5)

Sim

97 (59,9)

29 (53,7)

38 (71,7)

28 (53,8)

75 (72,1)

Não

44 (27,2)

16 (29,6)

9 (17,0)

18 (34,6)

15 (14,4)

Sem conhecimento

21 (13,0)

9 (16,7)

6 (11,3)

6 (11,5)

14 (13,5)

Sim

157 (96,9)

53 (98,1)

53

50 (96,2)

5 (3,1)

Não

102 (98,1)

1 (1,9)

0

2 (3,8)

2 (1,9)

Concordo totalmente

57 (35,2)

15 (27,8)

16 (30,2)

26 (50,0)

28 (26,9)

Protocolos de atuação
em doentes
COVID-19/suspeitos

Circuitos bem definidos
para doentes
COVID-19/suspeitos

Internos n(%)

Concordo

57 (35,2)

19 (35,2)

20 (37,7)

17 (32,7)

50 (48,1)

Não concordo nem discordo

29 (17,9)

12 (22,2)

11 (20,8)

6 (11,5)

17 (16,3)

Discordo

13 (8,0)

4 (7,4)

5 (9,4)

3 (5,8)

6 (5,8)

Discordo totalmente

6 (3,7)

4 (7,4)

1 (1,9)

0

3 (2,9)

p

<0,001

0,037

0,047

0,708a

0,327

Q1: 0 a 8 anos de especialista
Q2: 9 a 19 anos de especialista
Q3:>19 anos de especialista
2 especialistas não indicaram o número de anos de especialista. Análise utilizando o teste χ², quando não aplicável utilizado o teste exato de Fisher (a)

Tabela 5. Gestão e formação sobre equipamentos de proteção individual
Especialistas n(%)
1
Cumprimento das normas da DGS
1 – Incumprimento em absoluto a
5 – Cumprimento em absoluto

Necessidade de recusa na
prestação de atos médicos por falta
de EPI
Oportunidade de realizar formação
sobre colocação e retirada de EPI

Internos n(%)

Total

Q1

Q2

Q3

1 (0,6)

0

0

1 (1,9)

1 (1,0)

2

5 (3,1)

4 (7,4)

0

0

1 (1,0)

3

19 (11,7)

12 (22,2)

2 (3,8)

5 (9,6)

8 (7,7)

4

78 (48,1)

27 (50,0)

30 (56,6)

20 (38,5)

48 (46,2)

5

59 (36,4)

11 (20,4)

21 (39,6)

26 (50,0)

46 (44,2)

Nunca

135 (83,3)

42 (77,8)

44 (83,0)

48 (92,3)

213 (80,1)

Raramente

19 (11,7)

8 (14,8)

7 (13,2)

2 (3,8)

40 (15,0)

Algumas vezes

6 (3,7)

4 (7,4)

1 (1,9)

1 (1,9)

5 (4,8)

Frequentemente

2 (1,2)

0

1 (1,9)

1 (1,9)

0

Sim

119 (73,5)

32 (59,3)

38 (71,7)

47 (90,4)

80 (76,9)

p

0,485ª

0,162ª

0,313

DGS – Direção Geral da Saúde
EPI – equipamento de proteção individual
Q1: 0 a 8 anos de especialista
Q2: 9 a 19 anos de especialista
Q3: >19 anos de especialista
2 especialistas não indicaram o número de anos de especialista. Análise utilizando o teste χ², quando não aplicável utilizado o teste exato de Fisher (a)

inoperacionais e uma redução das horas dedicadas a atividade

referiram um reforço no número de elementos. Relativamente

programada em 72,6%, com 124 (62,3%) médicos a reduzirem

às Unidades de Cuidados Pós-anestésicos (UCPA), 110

as horas dedicadas a atividade programada para <6 horas/

(41,4%) inquiridos referiram a conversão em UCI, com 66,9%

semana, ficando uma mediana de 2 (1-3) salas de bloco

dos inquiridos a indicarem um aumento no número de

operatório reservadas para doentes COVID-19 ou suspeitos.

camas de cuidados intensivos da instituição superior a 75%

Relativamente ao bloco de urgência, 58,6% dos inquiridos

da capacidade prévia (Tabela 6).
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Tabela 6. Perceção da alteração de gestão dos serviços de saúde
habituais
Perceção da alteração de gestão dos serviços de saúde habituais

Bloco de urgência n(%) ª

UCPA n(%)

Aumento do n.º
de camas para
internamento do
doente crítico
n(%)

Aumento do n.º elementos

156 (58,6)

Diminuição do n.º elementos

20 (7,5)

Igual n.º de elementos, com
aumento da carga horária

73 (27,4)

Alteração
total

Encerramento

40 (15,0)

Transformação
em UCI

110 (41,4)

Alteração parcial

67 (25,2)

1 (0%)

21 (7,9)

2 (25%)

8 (3,0)

3 (50%)

59 (22,2)

4 (75%)

77 (28,9)

5 (100%)

101 (38,0)

Atividade programada – redução n.o de salas n(%)

242 (91.0)

UCPA – Unidade de Cuidados Pós-anestésicos
a
- 12 inquiridos não responderam, 5 inquiridos referiram não haver alteração nem ao
número de elementos nem à respetiva carga horária

DISCUSSÃO

A infeção pelo SARS-CoV-2, pelas suas características de
transmissibilidade e possibilidade de evolução para doença
grave, com necessidade de internamentos prolongados
e em UCI,18 obrigou a uma reorganização dos serviços e
instituições do Sistema Nacional de Saúde.
O papel da Anestesiologia mostrou-se crucial no combate
à pandemia. A avaliação e tratamento do doente crítico
são áreas do domínio da Anestesiologia, sendo o papel do
anestesiologista fundamental, tal como demonstrado neste
estudo, em ambiente de Sala de Emergência, Medicina
Intensiva além da Medicina da Dor e Perioperatório,
nomeadamente
Bloco
Operatório,
Imagiologia,
Gastroenterologia, Pneumologia e Obstetrícia. Além disso,
os anestesiologistas lideram a promoção e supervisão da
segurança dos profissionais e doentes, fundamental no
controlo da infeção por SARS-CoV-2. As suas competências
estendem-se ainda à área da gestão, com uma percentagem
significativa de anestesiologistas a ocuparem cargos diretivos
(14,3% dos inquiridos).
Exemplos de liderança destes profissionais no combate
à pandemia por COVID-19 incluem o reaproveitamento
criativo dos recursos hospitalares existentes, nomeadamente
na reciclagem de materiais existentes para EPI, conversão de
ventiladores de anestesia em ventiladores de longa duração
para doentes críticos, além da constituição de equipas intrahospitalares próprias para abordagem da via aérea, transporte
de doente crítico, trabalho em unidades de medicina
intensiva, obstetrícia, bloco operatório e anestesia fora do
bloco, o que evidencia a necessidade de adoção de medidas
extraordinárias num período extraordinário.
Neste estudo, a maioria dos especialistas (67,3%) alterou

as suas funções parcial ou totalmente e uma percentagem
substancial dos anestesiologistas inquiridos (47,4%) refere
ter contribuído nos cuidados a doentes com COVID-19 ou
suspeitos. Os especialistas colaboraram sobretudo no Bloco
Operatório, Cuidados Pós-anestésicos e Intensivos.
Os internos envolveram-se principalmente na abordagem
destes doentes em UCI, enfermaria, SU, unidades de rastreio
e, na elaboração de protocolos. Três em cada quatro internos
de anestesiologia viram os seus estágios alterados ou adiados;
contudo, metade dos inquiridos considera que esta pandemia
constituiu uma mais-valia no seu internato. Na realidade,
estes foram testemunhas de anestesiologistas altruístas que
estiveram na “linha da frente” e foram exemplos de coragem,
inovação e perseverança no tratamento de doentes com
SARS-CoV-2, verdadeiras inspirações para as próximas
gerações de anestesiologistas. Os próprios internos estiveram
envolvidos na abordagem destes doentes em diversos
contextos, o que serviu como um verdadeiro teste de vocação
para esta especialidade.
Devido à transmissão da infeção por gotículas, o risco de
transmissão acresce com todos os procedimentos geradores
de aerossóis, nomeadamente intubação, extubação,
traqueostomia e manobras de ressuscitação cardiovascular.18
Assim, como esforço para minimizar o contágio por
aerossolização, estas manobras invasivas devem ser realizadas
pelo profissional/anestesiologista mais experiente.19 Como
tal, foi notável o contributo maioritário dos especialistas de
Anestesiologia nas áreas onde a abordagem dos doentes com
COVID-19 envolve, na maioria das vezes, a realização de
procedimentos geradores de aerossóis.
Durante a pandemia ganha especial importância a adoção
de medidas que permitam a prestação de cuidados de forma
segura, minimizando o risco de contágio de doentes e
profissionais de saúde.
Por outro lado, em situações de urgência/emergência, o
atraso nas intervenções por falta de protocolos de atuação
pode aumentar a morbi-mortalidade dos doentes.20 Neste
contexto, é importante a criação de guidelines, protocolos e
circuitos, que permitam prestar cuidados de forma segura e
atempada, minimizando o risco de contágio.
Mostra-se também crucial a existência de formações
teóricas e práticas dos profissionais, principalmente daqueles
envolvidos em procedimentos geradores de aerossóis, como
os anestesiologistas durante a abordagem da via aérea.21
Neste âmbito, os resultados deste estudo destacam a
preocupação pela segurança e minimização de riscos, sendo
que a maioria dos inquiridos reconhece que o Serviço de
Anestesiologia a que pertence desenvolveu um plano de
contingência e contribuiu para o plano de contingência da
Instituição.
Cerca de dois terços dos inquiridos afirmaram a existência
de protocolos de atuação nas suas instituições e, a maioria
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concorda que os circuitos em doentes COVID-19 ou
suspeitos estavam bem definidos. A criação de protocolos
e recomendações, quer a nível interno dos Serviços de
Anestesiologia, quer a nível da SPA bem como outras entidades
nacionais e internacionais são cruciais para a abordagem
eficaz e segura do doente, em contexto de pandemia.6
Acrescenta-se ainda que a maioria dos inquiridos concorda
que a instituição onde trabalha cumpriu as normas da DGS
relativamente ao fornecimento de EPI, sendo que a esmagadora
maioria dos anestesiologistas realizaram formações acerca da
colocação e retirada do mesmo.
Manter os profissionais saudáveis e capazes de trabalhar
de forma segura é essencial para uma resposta eficaz
perante uma pandemia e, para tal, o uso consistente de EPI
adequados e o investimento em formações teórico-práticas é
imprescindível.22
A simulação, pelas suas potencialidades, terá um papel
importante na formação. Contudo, não foi objetivo dos
autores deste trabalho apurar a sua utilização neste contexto.
O apoio psicológico assegurado pelas diferentes instituições
e organismos, como a Ordem dos Médicos, embora muito
importante para uma resposta adequada e prolongada,
também não foi objeto deste trabalho.
Pelo número acrescido de doentes a necessitar de cuidados
diferenciados, que uma pandemia motiva, os procedimentos
eletivos são muitas vezes adiados, de forma a permitir realocar
recursos humanos para a “linha da frente de combate”.
Esta medida permite, também, libertar equipamentos para os
cuidados a doentes infetados pelo SARS-CoV-2 e transformar
espaços pré-existentes em UCI.23
Com este estudo concluímos que a atividade assistencial
programada sofreu grandes alterações, com uma diminuição
das salas de bloco operatório e da carga horária dedicada a
atividade programada.
De salientar que, a maioria dos inquiridos (58,6%) referiu um
reforço do número de elementos para a atividade urgente.
Relativamente à transformação de espaços pré-existentes,
41,4% referiu a conversão das UCPA em UCI e a maioria
afirma um aumento no número de camas para internamento
do doente crítico nas unidades hospitalares.

CONCLUSÃO

Os anestesiologistas portugueses desempenharam um papel
crucial no combate à pandemia por COVID-19, confirmando
as suas competências em emergência, medicina intensiva e
perioperatória bem como, na salvaguarda da segurança dos
doentes e profissionais.
Demonstraram também, a sua grande capacidade de responder
rápido e eficazmente perante desafios desconhecidos, criando
equipamentos para suporte ventilatório e coordenando
planos de contingência e gabinetes de crise.
No combate à pandemia por COVID-19, os anestesiologistas
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portugueses contribuíram marcadamente para a criação
de novos modelos de trabalho com o objetivo de melhorar
o outcome dos doentes e minimizar o risco de infeção por
COVID-19.
Esta contribuição foi essencial em diversos aspetos de
abordagem do doente crítico durante esta pandemia.
Os anestesiologistas integraram equipas de cuidados
intensivos, tornaram possível a criação de novos espaços
para doentes críticos e organizaram os serviços e circuitos de
forma a aumentar a segurança, minimizando a probabilidade
de propagação da doença entre profissionais de saúde e
doentes.
O combate à pandemia por COVID-19 mostrou-se um desafio
para o Sistema Nacional de Saúde, que se soube reinventar e
crescer à altura das necessidades, tendo a anestesiologia dado
um importante contributo, nem sempre reconhecido pelas
organizações de saúde e público em geral.
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RESUMO
Introdução: Em dezembro de 2019 foi descrito na China um novo
coronavírus, responsável pela doença denominada COVID-19. Em
Portugal, o sistema de saúde foi obrigado a rever a resposta em
catástrofe expandindo o número global de camas de nível III. Sabe-se
ainda pouco sobre o impacto que estas adaptações podem ter. Neste
sentido, propomo-nos a realizar um estudo comparativo dos doentes
admitidos em duas unidades.
Metodologia: Descreve-se um estudo retrospectivo observacional
desenvolvido em dois centros, uma Unidade de Cuidados Intensivos
(UCI) dedicada a doentes com COVID-19 e uma Unidade de Cuidados
Pós-Anestésicos (UCPA) convertida a UCI-Covid.
Resultados: Na unidade 1 foram admitidos 23 doentes por pneumonia
a SARS-CoV-2 e na unidade 2, 11 doentes. O Simplified Acute Physiology
Score II (SAPS II) foi semelhante, mas constatou-se uma diferença
significativa no SOFA à admissão (p=0,025). Houve uma diferença
significativa no número de síndromes de dificuldade respiratória aguda
(acute respiratory distress syndrome – ARDS) (p=0,036) e no tempo de
internamento na UCI (p=0,045). A mortalidade na UCI (p=0,120) e aos
28 dias (p=0,116) foi semelhante.
Discussão: A diferença no SOFA não consistente com o SAPS pode
ser explicada pela gravidade da disfunção respiratória. A gravidade da
disfunção respiratória, as complicações infeciosas e o perfil de doentes
admitidos nas unidades (nível II+ III e nível III) podem contribuir para
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a diferença do tempo de internamento. A mortalidade aos 28 dias da
unidade 1 foi inferior à unidade 2 (13% vs 36,4%), mas sem significado
estatístico.
Conclusão: Os resultados encontrados são globalmente semelhantes.
A constituição de equipas com experiências e formação diversa
afigura-se como uma alternativa viável em tempos de pandemia.

ABSTRACT
Introduction: In December 2019, a new coronavirus was described
in China, causing the disease called COVID-19. In Portugal, the health
system was forced to review his catastrophe response by expanding
the global number of level III intensive care units (ICU) beds. Little is
known about the impact that these adaptations have. Therefore, the
authors carried out a comparative study of patients admitted in two
units.
Methodology: A retrospective observational study was developed in
two units, an Intensive Care Unit dedicated to patients with COVID-19
and a Post Anesthetic Care Unit (PACU) converted into a COVID-ICU.
Results: Twenty three patients with SARS-CoV-2 pneumonia were
admitted in unit 1, eleven in Unit 2. SAPS II was similar, but there was
a significant difference in SOFA at admission (p=0.025). There was
a significant difference in the number of acute respiratory distress
syndrome (p=0.036) and the length of stay in the ICU (p=0.045).
Mortality in the ICU (p=0.120) and at 28 days (p=0.116) was similar.
Discussion: The differences found between the Sequential Organ
Failure Assessment (SOFA) score and the Simplified Acute Physiology
Score (SAPS) can be explained by the severity of respiratory
dysfunction. The severity of respiratory dysfunction, infectious
complications and the profile of patients admitted to the units
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(level II + III and level III) can contribute to the difference in hospital
stay. Mortality after 28 days was lower in Unit 1 (13% vs 36.4%), but
without statistical significance.
Conclusion: The results found are globally similar. The team
constitution with elements with different experiences and training
seems to be a viable alternative during the pandemia.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019 foi descrito na China um novo
coronavírus, SARS-CoV-2, capaz de infetar humanos e
provocar uma síndrome respiratória aguda severa (SARS),
causando a doença denominada COVID-19. Em Portugal, o
primeiro caso positivo é relatado a 2 de março de 2020. A 11
de março a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou
o estado de pandemia por COVID-19, colocando grandes
desafios à Sociedade e, em particular, à Medicina.
A doença apresenta-se em 80% dos infetados apenas com
sintomas ligeiros. Os restantes 20% infetados necessitam de
internamento hospitalar, dos quais, um quarto em Unidade
de Cuidados Intensivos (UCI).1
Em Portugal, à semelhança de outros países, o sistema de
saúde foi obrigado a rever a resposta em situação de catástrofe.
O incremento no número de admissões de doentes em nível
III teve como resposta a expansão das UCI para novos
espaços, aumentado dessa forma o número global de camas.
A expansão não foi homogénea em todos os hospitais, tendo
a resposta local variado com a capacidade instalada, o espaço
previamente disponível e o nível de alerta.
No Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ),
face ao número crescente de doentes admitidos, a Unidade
de Cuidados Pós-Anestésicos (UCPA) teve de ser convertida
temporariamente em UCI. O serviço de Anestesiologia criou
um plano de contingência, que incluiu 14 anestesiologistas
(nove especialistas e cinco internos equiparados) a trabalhar
a tempo inteiro e com dedicação exclusiva ao trabalho nesta
nova unidade COVID. Destes nove especialistas, dois são
também especialistas em Medicina Intensiva e mantiveram
presença quase permanente na gestão clínica da unidade. O
Serviço de Medicina Intensiva (SMI) destacou cinco médicos
(dois especialistas, um interno de formação específica e dois
médicos em titulação pela via clássica), em circunstâncias
idênticas, para trabalharem em conjunto com essa equipa,
tendo ficado estabelecida uma co-liderança de ambos os
serviços. A equipa de enfermagem da UCPA foi também
reforçada com enfermeiros provenientes do SMI e do bloco
operatório. Foi necessário reforçar o equipamento de toda a
unidade (ventiladores e restante material), habitualmente a
funcionar com capacidade para cinco doentes em nível III,
para permitir o internamento de até 14 doentes em nível
III, entre 27 de março e 23 de abril de 2020. Durante este

período esta unidade manteve, cumulativamente, o perfil
prévio, tendo recebido também doentes para vigilância pósoperatória (VPO) diagnosticados com COVID-19.
No Serviço de Medicina Intensiva 1 do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA), embora tendo sido
operacionalizadas alterações que permitissem a separação
dos circuitos de doentes, foi mantido globalmente o nível
de cuidados. A ativação do plano de catástrofe implicou,
numa fase inicial, a transformação da UCI polivalente em
UCI dedicada a doentes COVID de nível II e nível III, com
8 camas. As camas de nível III não COVID foram reduzidas
de 14 para 8 camas e foram mantidas 10 camas de nível
II para doentes não COVID. Foi solicitado equipamento
(nomeadamente ventiladores, monitores, camas e restante
material necessário) nas suas diferentes fases. À data de
inclusão dos doentes no estudo, o material solicitado não
tinha ainda sido entregue. Relativamente aos recursos
humanos afetos ao SMI todas as equipas foram reforçadas
com internos de diferentes especialidades com treino na
abordagem do doente crítico ou com experiência na gestão da
via aérea. Especificamente no que à equipa da UCI – COVID
concerne, os cuidados médicos foram garantidos por médicos
especialistas em Medicina Intensiva com colaboração muito
pontual de internos de diferentes especialidades. A equipa de
enfermagem foi reforçada por 3 enfermeiros com experiência
em doente crítico, tendo sido temporariamente reintegrados
elementos que tinham saído do SMI para o bloco operatório
nos 3 anos prévios .
Apesar da inúmera atividade científica que tem sido
publicada diariamente sobre esta nova doença, contribuindo
para acumulação de evidência, sabe-se ainda pouco sobre o
impacto que estas adaptações de unidades, com diferentes
missões e objetivos, podem ter sobre diferentes variáveis e
prognóstico dos doentes como, por exemplo, tratamentos
efetuados, complicações, duração do internamento e
mortalidade. Neste sentido, propomo-nos a realizar um
estudo comparativo relativo às características clínicas, às
complicações, duração do internamento e mortalidade, entre
os doentes admitidos na UCPA do CHUSJ e a UCI do SMI1
do CHUA.

METODOLOGIA

Os autores descrevem um estudo retrospectivo observacional
desenvolvido em dois centros, uma Unidade de Cuidados
Intensivos dedicada a doentes com COVID e uma Unidade de
Cuidados Pós-Anestésica convertida a UCI-COVID, ambas
as unidades pertencem a Hospitais de Centros Universitários.
Foram incluídos sequencialmente todos os doentes admitidos
por infeção com coronavírus no período de 20 de março até
23 de abril de 2020. Após a readaptação da UCPA ao modelo
inicial foi mantido o seguimento dos doentes nas respectivas
unidades para onde foram transferidos.
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A colheita de dados foi realizada em base de dados construída
para o efeito, por médicos das unidades, através da consulta do
processo clínico individual do doente e do software de registo
em uso nas unidades. Os dados foram anonimizados. Foram
colhidos dados relativos a caraterísticas epidemiológicas
e clínicas, terapêutica instituída, tempo de internamento
na UCI e hospitalar, estado à data da alta e aos 28 dias e
complicações.
Foram utilizados os programas Microsoft® Excel e IBM SPSS®.
Foi realizada a análise descritiva com tabelas de frequência,
medidas de distribuição central (mediana) e dispersão
(amplitude interquartil). Foram utilizados os testes de Quiquadrado e exato de Fisher para associação entre as variáveis
categóricas e o teste de Mann-Whitney, para associação entre
as variáveis contínuas. O nível de significância adotado para
os testes estatísticos foi de 5%.
O estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética
das unidades que o integram.

Unidade 2
(UCI-COVID) n=11

Masculino

16 (69,6)

9 (81,8)

Feminimo

7 (30,4)

2 (18,2)

Idade [mediana (AIQ)]

67 (14)

59 (25)

Género [n (%)]

A pandemia COVID-19 causou uma enorme pressão
assistencial a nível dos sistemas de saúde, em especial

p
0,309

0,085

IMC [n (%)]
18,5-24,9

2 (13,3)

0

25,0-29,9

4 (26,7)

9 (81,8)

30,0-34,9

7 (46,7)

0

35,0-39,9

2 (13,3)

2 (18,2)

HTA

17 (73,9)

4 (36,4)

0,035

- Medicado com IECA/ARA

8 (34,8)

4 (36,4)

0,576

DM2

6 (26,1)

2 (18,2)

0,403

11 (47,8)

3 (27,3)

0,254

Comorbilidades [n (%)]

Suporte ventilatório
VNI [n (%)]

ONAF [n (%)]

Na unidade 1 (UCPA) foram admitidos 29 doentes, sendo que
seis desses doentes, embora sendo COVID-19 positivo, foram
admitidos para vigilância pós-operatória, pelo que não foram
incluídos para efeitos de comparação.
Apresenta-se na Tabela 1 a análise comparativa entre as 2
unidades, apenas dos doentes admitidos por pneumonia a
SARS-CoV-2.
Entre as 2 unidades, encontraram-se diferenças com
significado estatístico na terapêutica instituída [na unidade
2 usaram-se mais frequentemente antivíricos (p<0,001) e
hidroxicloroquina (p=0,031); não se encontrou diferença
na utilização de metilprednisolona (p=0,025)]. Na análise
dos índices de gravidade, não se encontrou diferença no
Simplified Acute Physiology Score II (SAPS II) à admissão
(p=0,930) mas constatou-se uma diferença significativa no
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) à admissão
(maior nos doentes da unidade 2; p=0,025).
Não se encontraram diferenças significativas na mortalidade
na UCI (p=0,120) nem na mortalidade aos 28 dias (p=0,116).
No entanto, houve uma diferença significativa na incidência
de sobreinfeção bacteriana e ARDS (maiores na unidade
2; p=0,035 e p=0,036, respetivamente) e no tempo de
internamento na UCI (maior na unidade 2; p=0,045).
Na unidade 2 foi admitido um doente com limitação
terapêutica, não candidato a suporte invasivo de órgão.
Quatro dos doentes da unidade 1 foram transferidos a
23 de abril para outras unidades clássicas de nível III para
prosseguir cuidados.
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Unidade 1
(UCPA) n=23

- Nº de dias [mediana (AIQ)]

RESULTADOS

DISCUSSÃO

Tabela 1. Análise comparativa dos doentes admitidos na UCPA
do CHUSJ e a UCI do SMI1 do CHUA

- Nº de dias [mediana (AIQ)]
VMI [n (%)]
- Nº de dias [mediana (AIQ)]

1 (0)

0 (1)

0,225

9 (39,1)

4 (36,4)

0,626

2 (3)

0 (1)

0,940

12 (52,2)

7 (63,6)

0,352

14 (6)

13 (6)

0,731

12 (100)

5 (71,4)

0,098

Parâmetros VMI
VC [n (%)]
<8 mL/kg

0

2 (28,6)

Pplat >30 cmH2O [n (%)]

4 (33,3)

0

0,128

Compliance < 30

2 (16,7)

2 (28,6)

0,475

0

11 (100)

<0,001

16 (69,6)

11 (100)

0,031

1 (4,3)

3 (27,2)

0,052

>8 mL/kg

Tratamento farmacológico
Antivírico
HXC
Metilprednisolona
Apresentação Clínica [n (%)]
13 (56,5)

10 (90,9)

0,036

Bil T > 4,0

2 (8,7)

2 (18,2)

0,372

Linfopenia

20 (87,0)

10 (90,9)

0,691

ARDS

Complicações / Intercorrências [n (%)]
Choque séptico

6 (26,1)

3 (27,3)

0,597

Sobreinfecção bacteriana

8 (34,8)

8 (72,7)

0,035

Arritmia

5 (21,7)

1 (9,1)

0,371

LRA

7 (30,4)

6 (54,5)

0,144

Necessidade de TSFR

1 (14,3)

2 (33,3

0,227

7 (16)

19 (12)

0,045

Dias em UCI [mediana (AIQ)]
SOFA [mediana (AIQ)]

4 (4)

7 (6)

0,025

SAPS II [mediana (AIQ)]

39 (28)

41 (20)

0,930

Mortalidade na UCI [n (%)]

2 (8,7)

4 (36,4)

0,120

Mortalidade a 28 dias [n (%)]

3 (13,0)

4 (36,4)

0,116

IMC – índice de massa corporal; HTA – hipertensão arterial; IECA – inibidor da enzima
conversora da angiotensina; ARA – antagonista os recetores da aldosterona; DM2
– diabetes mellitus tipo 2; VNI – ventilação não invasiva; ONAF – oxigenoterapia
nasal de alto fluxo; VMI – ventilação mecânica invasiva; VC – volume corrente; HXC
– hidroxicloroquina; ARDS – acute respiratory distress syndrome; LRA – lesão renal
aguda; TSFR – técnica substitutiva da função renal; AIQ – amplitude interquartil; SOFA
- Sequential Organ Failure Assessment; SAPS II - Simplified Acute Physiology Score II
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na necessidade de vagas de cuidados intensivos. Sendo
Portugal um dos países da Europa com menos vagas de
cuidados intensivos por cada 100 000 habitantes,2 obrigou
alguns hospitais a adaptarem os seus recursos de forma a
maximizarem as mesmas, de acordo com os níveis de alerta.
A solução encontrada foi a reorganização de espaços com a
expansão para locais não convencionalmente usados para
doentes nível II e/ou nível III.
Neste estudo, estabelece-se uma comparação entre 2
unidades: a unidade 1, é uma unidade de cuidados pósanestésicos que foi adaptada de forma a aumentar lotação e
capacidade de admissão de doentes nível III, e a unidade 2,
uma UCI que necessitou de menores adaptações para fazer
face à pandemia COVID-19, tal como já foi descrito.
Quanto ao quadro de pessoal, a unidade 1 apresentava
originalmente uma equipa constituída exclusivamente por
anestesiologistas, dois dos quais intensivistas e com inúmeros
anos de experiência tendo sido aumentada com inclusão de
mais elementos da Anestesiologia e elementos provenientes
do Serviço de Medicina Intensiva. Por outro lado, a unidade 2
manteve globalmente a equipa de intensivistas nativa. Apesar
da ampliação da equipa da unidade 1, a gestão e discussão
clínica diária foi mantida essencialmente com sustentação
na presença de pelo menos um intensivista, tanto do grupo
inicial da UCI como da equipa alargada.
A prevalência de comorbilidades em doentes com pneumonia
a SARS-CoV-2 admitidos em UCI é elevada.3,4 Todas as
comorbilidades avaliadas - diabetes mellitus, peso corporal
e hipertensão arterial (HTA) - foram mais prevalentes na
unidade 1, contudo apenas na HTA foi atingido o significado
estatístico. Apesar da mediana de idade superior na unidade
1, não se pode excluir o subdiagnóstico das comorbilidades,
em especial da HTA, na população da unidade 2 por esta
unidade receber muitos doentes não residentes ou residentes
temporários e habitualmente com seguimento médico prévio
deficitário ou de difícil esclarecimento.
No que toca à avaliação analítica, a linfopenia foi das
primeiras e das principais alterações descritas.5 Esta série é
consistente com a literatura, estando presente em 87,0% e
90,9% dos doentes, sem diferenças significativas entre as duas
unidades.
O tempo de internamento em UCI foi significativamente
maior na unidade 2, apesar de apenas se encontrar diferença
estatisticamente significativa no score de SOFA mas não no
SAPS II. A diferença no tempo de internamento pode ser
explicada por vários factores: pela gravidade da disfunção
respiratória, com maior expressão na unidade 2 (p<0,05),
pelo maior número de complicações infeciosas nesta unidade
(p<0,05) e pelo facto de esta unidade ter assumido os doentes
de nível III e nível II, ao contrário da unidade 1 que apenas
manteve doentes de nível III.
Apesar da diferença no número de ARDS descrito

entre as unidades (p<0,05) não se registaram diferenças
estatisticamente significativas nos diferentes tipos de suporte
ventilatório usado nas unidades, sendo que em ambas foi
utilizado preferencialmente a ventilação invasiva. O tempo
de VMI foi no global longo, com mediana de 14 dias na
unidade 1 e 13 dias na unidade 2. Quando analisado o tempo
de internamento, maior na unidade 2, e o tempo de ventilação
invasiva, semelhante em ambas as unidades, é percetível que
a diferença possa ser explicada pela ausência de unidade
de nível II para continuação de cuidados. Por outro lado a
gravidade da disfunção respiratória não tem tradução na
diferença de VMI. Os autores explicam este achado com a
evolução do conhecimento sobre o perfil destes doentes,
a decisão inicial de ventilar precocemente foi caindo em
desuso e vários doentes, mesmo aqueles com insuficiência
respiratória grave, classicamente os doentes com ARDS grave,
foram geridos com períodos alternados de VNI, ONAF e
auto-decúbito ventral.6-9 Desta forma, em muitos dos doentes
não foi instituída ventilação invasiva. Quanto à estratégia
ventilatória, é de notar o uso de volumes correntes superiores
na unidade 2, com mais doentes com Vt>8 mL/kg de peso
ideal, aspeto que poderá dever-se à estratégia ventilatória
usada naquela unidade, em modos controlados por pressão.
Sabe-se que os doentes com ARDS podem ser classificados
em dois perfis fenotípicos, perfil H e perfil L (Tabela 2),10 com
necessidades de estratégias ventilatórias distintas. Atendendo
a que o perfil H tolera volumes correntes inferiores ao perfil L,
esta pode também ser uma das explicações para as diferenças
encontradas no volume corrente usado nas duas unidades.
Tabela 2. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments
for different phenotypes?
Perfil H

Perfil L

Alta elastância

Baixa elastância

Baixa compliance

Alta compliance

Alta recrutabilidade

Baixa recrutabilidade

Adaptada de Gattioni, et al. COVID-19 pneumonia: different respiratory treatments for
different phenotypes? Intensive Care Med. 2020; 46: 1099-102.10

Não havendo definições formais de cada um dos perfis e
sendo que cada doente pode, em diferentes momentos do seu
internamento, apresentar perfis distintos, os doentes deste
estudo não foram classificados pelo seu perfil ventilatório.
À data de realização deste estudo não eram conhecidos
fármacos comprovadamente eficazes no tratamento da
COVID-19, havendo, contudo, múltiplos fármacos que
apresentavam indícios de benefício, em especial nos doentes
críticos, sendo diariamente publicados estudos que elucidam
mais sobre o seu uso; desta forma, registam-se diferenças
acentuadas entre centros. De uma forma geral, os fármacos
mais comumente usados são:
• Antivíricos: ainda nenhum com prova de eficácia,
inicialmente foi proposto o uso de lopinavir-ritonavir e
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remdesivir, este último com disponibilidade limitada na
Europa, por ausência de aprovação pela Agência Europeia
do Medicamento (EMA). A variabilidade de práticas entre
as unidades está patente na utilização de tratamento
antivírico, na unidade 1 não foi administrado a nenhum
doente e na unidade 2 todos os doentes receberam esse
tratamento. Após a publicação de estudo em que não
se demonstrava benefício do uso de lopinavir-ritonavir
na infeção por SARS-CoV-2,11 o centro da unidade 1
rapidamente abandonou o seu uso, sendo que na unidade 2
o seu uso passou a ser ponderado caso-a-caso com análise
risco-benefício.
• Hidroxicloroquina:
fármaco
anti-malárico
e
imunomodulador, já conhecido há décadas, com perfil
de biossegurança conhecido e aceitável. Inicialmente foi
reportado como inibidor da proliferação de SARS-CoV-2
in vitro,12 ainda sem evidência de benefício em ensaios
clínicos à data de realização deste estudo. O seu uso, na
ausência de contraindicações, poderia ser equacionado na
presença de doença grave/necessidade de internamento. Na
unidade 1, 69,6% dos doentes receberam tratamento com
hidroxicloroquina, e todos os doentes da unidade 2 foram
tratados com esse fármaco.
• Corticoide sistémico: no período inicial da abordagem da
doença considerava-se que os corticoides poderiam estar
associados a uma maior carga vírica em circulação, maior
tempo de clearence de carga viral e pior prognóstico, à
semelhança do que acontece com outros vírus (MERS
e SARS).13-15 A evidência mais atual aponta para um
potencial benefício terapêutico,16 em doentes selecionados,
com melhoria de prognóstico, em especial nos doentes com
suspeita de síndrome hiperinflamatório/hemofagocítico,
e com base na aplicação de scores (HScore)17 e dados
analíticos (IL-6, ferritina e D-dímeros).18,19 Os corticoides
foram usados também em 27,2% dos doentes da unidade 2,
e em 4,3% dos doentes na unidade 1, contudo a diferença
entre as duas unidades não atingiu significado estatístico.
De uma forma geral, as complicações associadas a COVID-19
foram semelhantes excepto na sobreinfecção bacteriana
(p<0,05). A incidência de sobreinfecção bacteriana em
outras pneumonias víricas, em especial na doença por vírus
influenza, levou ao início precoce de antimicrobianos na
suspeita de sobreinfecção, em particular no período inicial
da pandemia. Atualmente sabe-se que não é frequente a
sobreinfecção bacteriana na pneumonia por SARS-CoV-2, e
os isolamentos de outros agentes em amostras respiratórias
é raro.20 Dados os sinais e sintomas pouco discriminatórios,
bem como ausência de exames complementares que
permitam a sua exclusão imediata, em especial no doente
critico, a diferença de atuação intercentros é notória. A
diferença de prevalência de sobreinfecção, não se associando
a pior expressão clínica de infecção com choque, nem pior
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mortalidade ou maior tempo de internamento, sugere um
provável sobrediagnóstico e consequente uso excessivo de
antimicrobianos. A mortalidade aos 28 dias da unidade 1
foi de 13%, inferior a séries semelhantes. A mortalidade da
unidade 2 (36,4%) aproxima-se do valor descrito em outros
estudos.5,21 A diferença da prevalência de ARDS entre as duas
unidades poderá ser a explicação para esta diferença. Apesar
de superior na unidade 2, a diferença de mortalidade das duas
unidades não atingiu significância estatística.
Considerando a diferença no perfil das unidades (nível III
e nível II+ nível III) é surpreendente que não se encontrem
diferenças no valor do SAPS II. O mesmo não é verdade em
relação ao SOFA do dia da admissão que é significativamente
diferente. Esta diferença pode ser enquadrada na valorização
da gravidade da disfunção respiratória no SOFA em detrimento
do SAPS II, dado aquela ser significativamente diferente nas
duas unidades. Podem-se identificar várias limitações neste
estudo. O tamanho da amostra, sendo pequena pode não
traduzir o verdadeiro impacto da adaptação de uma unidade
pós anestésica em UCI. A colheita de dados epidemiológicos,
clínicos e história médica pregressa pode ter sido limitada,
dada a limitação na colaboração dos doentes e a ausência de
visitas presenciais nas instituições.
A inclusão de unidades pertencentes a instituições distintas
originou não só diferenças na abordagem dos doentes, mas
pode também ter tido impacto na população admitida, a
decisão sobre a admissão do mesmo doente nas duas unidades
poderá ter sido diferente, nomeadamente quando discutimos
doentes com limitações terapêuticas e sem evidência de
benefício na admissão em ambiente de cuidados intensivos.
Por outro lado, a unidade 1 recebeu dois tipos de doentes,
os doentes para VPO e os doentes de nível III por infecção
por SARS-CoV-2. Estes grupos são facilmente categorizáveis
e por isso foi possível eliminá-los da análise comparativa. A
unidade 2 recebeu doentes de nível II e III, não sendo possível
de forma artificial analisar separadamente estes subgrupos.
Acrescem aos números da unidade 2, o doente admitido com
limitação terapêutica e não candidato a suporte invasivo de
órgão, como a VMI, com implicações na mortalidade. Outra
limitação prende-se com o facto de que quatro dos doentes
inicialmente admitidos na unidade 1 foram transferidos para
outras unidades clássicas a 23 de abril, passando a partir desse
momento a ser tratados por equipas de UCI “convencionais”
e desta forma interferir nos resultados. Da mesmo forma,
nestes 4 doentes o tempo de internamento em nível II e III não
pode ser artificialmente separado, condicionando também
um viés na análise do tempo de internamento. Admitese no entanto que este facto poderá aproximar o tempo de
internamento das duas unidades. Por último, alguns doentes
ainda se encontravam internados no momento da colheita de
dados, o que pode ter levado à subvalorização do número de
complicações.
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CONCLUSÃO

Apesar das limitações descritas neste estudo, os resultados
encontrados entre as duas unidades podem ser considerados
globalmente semelhantes. Ainda que considerando a
diferença encontrada no SOFA por via da gravidade da
disfunção respiratória, a mortalidade, quer na UCI quer aos
28 dias, foi sobreponível.
A constituição de equipas mistas, quanto à experiência prévia
quer quanto à formação basilar, e desde que devidamente
enquadradas em equipas com profissionais com experiência
na gestão de doentes críticos, afigura-se como uma alternativa
viável na abordagem destes doentes em tempos de pandemia.
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RESUMO
A ecografia clínica apresenta vantagens no perioperatório por ser
portátil e reprodutível. Perante a presente pandemia COVID-19,
acresce a vantagem de o equipamento ser passível de ser protegido
com facilidade e de permitir um complemento ao exame físico e à
realização de técnicas. A ecografia pulmonar permite auxiliar no
rastreio, diagnóstico e estratificação da doença no pré-operatório,
gestão da ventilação no intraoperatório e tomada de decisão no
encaminhamento no pós-operatório. A ecografia clínica possibilita o
controlo de técnicas como o processo de cateterização e confirmação
de acesso venoso central e a colocação de sonda gástrica. Mais
uma vez, a ecografia clínica demonstra a sua utilidade na gestão do
perioperatório, especialmente para o Anestesiologista a desempenhar
funções durante a presente pandemia COVID-19.

ABSTRACT
Point of care ultrasound is an important perioperative tool as it is
portable and reproducible. Moreover, in the COVID-19 pandemic
the equipment can be easily protected and allows a complement to
physical examination and technical performance. Lung ultrasound
can be used for screening, diagnosis and stratification of the
disease preoperatively as well as management of ventilation in the
intraoperative period and postoperatively. Perioperative point of care
ultrasound also includes techniques such as central line insertion and
confirmation and correct gastric tube placement. Once again, point
of care ultrasound is extremely useful in the perioperative period,
especially for the anesthesiologist working in the midst of COVID-19
pandemic.
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INTRODUÇÃO

A utilidade da ecografia clínica point-of-care (POCUS) tem
sido crescente em diversas áreas da Medicina, incluindo
na Anestesiologia e durante o período perioperatório.1,2
As imagens adquiridas podem complementar a anamnese
e o exame físico e providenciar informação adicional nas
decisões clínicas no perioperatório, especialmente em
tempos de pandemia causada pela COVID-19. A necessidade
de equipamentos de proteção individual (EPI) torna difícil a
execução de técnicas complementares ao exame físico como
a auscultação pulmonar.
A ecografia clínica possui vantagens em termos de
portabilidade, avaliação à cabeceira do doente, segurança,
possibilidade de monitorização, bem como fácil desinfeção,
útil no presente momento3-5 (Tabela 1).
Tabela 1. Vantagens da utilização da ecografia na pandemia
COVID-19
Vantagens da utilização da ecografia na pandemia COVID-19
Portátil, à cabeceira do doente
Seguro
Reproduzível
Doente instável e com risco acrescido durante o transporte
Correlação com a severidade da doença
Dificuldade em auscultar o doente sem quebrar a barreira da proteção
individual
Risco de contaminação do Serviço de Imagiologia (tomografia
computorizada, radiografia)

O objetivo do presente artigo é descrever a utilidade da
ecografia clínica realizada à cabeceira do doente no manuseio
perioperatório nos doentes com necessidade de intervenção
cirúrgica em contexto de pandemia COVID-19.
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EQUIPAMENTO

Atualmente o ecógrafo é ubiquitário nos serviços de
anestesiologia: no bloco operatório (BO), na sala de
emergência, na unidade de cuidados pós anestésicos (UCPA)
e até nas consultas externas. Os ecógrafos disponíveis são
de diversas modalidades existindo inclusivamente ecógrafos
com disponibilidade de imagem em equipamentos pessoais
como tablet ou telemóvel.
A utilização de dispositivos portáteis constitui o equipamento
mais apropriado pela maior facilidade de desinfeção. É
fundamental a proteção do ecógrafo bem como das sondas
com recurso a mangas de plásticos (Fig. 1).

pulmonares. A posição da sonda deverá ser longitudinal,
visualizando vários espaços intercostais, e oblíqua, para obter
uma maior área pulmonar num único espaço intercostal.6,7

ECOGRAFIA PULMONAR NORMAL

As características ecográficas do padrão normal pulmonar
são: linha pleural hiperecogénica regular e fina, presença de
deslizamento pleural e linhas A (artefactos de reverberação da
linha pleural, horizontais, hiperecogénicos e equidistantes).
Este padrão não exclui patologia pulmonar, podendo
estar presente em patologias pulmonares como a asma ou
inclusive em doentes COVID-19 positivos sem atingimento
pulmonar.3,6,7

ALTERAÇÕES ECOGRÁFICAS
PULMONARES DA COVID-19

Figura 1. Proteção da totalidade do ecógrafo (A) e durante a sua
utilização (B)

ECOGRAFIA PULMONAR

A realização de ecografia pulmonar seriada apresentase como um elemento adjuvante importante no rastreio,
diagnóstico e monitorização da terapêutica instituída em
doentes com COVID-19.3,5
As sondas habitualmente utilizadas na exploração
pulmonar clássica são a sonda convexa de baixa frequência
e a linear de alta frequência. A sonda linear permite uma
melhor caracterização da pleura e da região subpleural,
nomeadamente na região anterior do tórax. A sonda convexa
é útil para visualizar zonas mais profundas do pulmão, a sua
relação com o diafragma e órgãos abdominais.6
Para uma exploração pulmonar completa, devemos dividir
cada hemitórax em quadrantes ou áreas: anterior, lateral
e posterior e cada uma delas em superior e inferior. Em
condições ideais, a exploração deverá ser feita com os doentes
sentados ou em decúbito lateral para tornar mais acessível
as áreas mais posteriores do pulmão. Tendo em conta as
limitações no posicionamento dos doentes em contexto de
BO, muitas das vezes só poderemos avaliar a região anterior,
lateral e póstero-lateral (PLAPS), sendo estas últimas de
enorme importância para visualizar possíveis consolidações

Cerca de 81% das manifestações clínicas de doentes com
COVID-19 são ligeiras a moderadas. Aproximadamente
14% dos doentes necessitam de oxigenoterapia e 5% de
internamento em unidade de cuidados intensivos (UCI). O
diagnóstico mais comum associado ao doente crítico com
COVID-19 é a pneumonia.8,9
As últimas publicações demonstram uma correlação
entre a ecografia pulmonar e as imagens da Tomografia
Computorizada. A ecografia pulmonar torna-se uma
ferramenta de grande utilidade nos doentes com COVID-19,
podendo ser aplicada em diferentes contextos clínicos,
como na triagem, na urgência, na enfermaria, nas UCI e
inclusivamente no BO3-5 (Tabela 2).
Tabela 2. Utilidade clínica da ecografia pulmonar nos doentes
com COVID-19
Utilidade clínica da ecografia pulmonar nos doentes com COVID-19
Rastreio
Diagnóstico
Estratificação da doença
Suporte ventilatório
Monitorização

Suporte hemodinâmico
Resposta à terapêutica
Desmame ventilatório

Os achados ecográficos encontrados em doentes com
pneumonia com COVID-19 estão descritas na Tabela
33,4,10 e assemelham-se aos encontrados em doentes com
síndrome de dificuldade respiratória aguda (ARDS).5
Estas alterações tendem a aparecer de forma contínua,
de um padrão alveolar até um padrão intersticial, sendo
posteriormente bilaterais e formando consolidações. Numa
fase inicial da doença é possível encontrar linhas B focais.
Com a progressão o número de linhas B aumenta iniciando
um síndrome intersticial, posteriormente um síndrome
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Tabela 3. Achados mais frequentes na ecografia pulmonar em
doentes com COVID-19
Achados mais frequentes na ecografia pulmonar em doentes com COVID-19

Atingimento bilateral
Linha pleural espessada e irregular
Linha pleural descontinuada
Padrões de linhas B: focal, multifocal ou confluente
Consolidações
Broncograma aéreo
Áreas poupadas
Derrame pleural incomum
Apesar de não existir um sinal patognomónico de pneumonia por
COVID-19 em ecografia pulmonar, a combinação destes padrões
apresenta-se como um complemento para o diagnóstico e severidade
da pneumonia

alvéolo-intersticial e finalmente o pulmão branco. Estas
alterações estão frequentemente localizadas na região lateral
e posterior, nos campos pulmonares médios e inferiores. Na
fase de recuperação, as alterações intersticiais diminuem
gradualmente pelo que haverá uma diminuição no número
de linhas B e das consolidações.3 No pré-operatório é
importante a exclusão do padrão de pneumonia, pois os
achados ecográficos podem preceder os sintomas clínicos.
A ecografia pulmonar pode assim auxiliar na orientação e
decisão clínica no pré-operatório. Por outro lado, a avaliação
inicial do padrão pulmonar possibilita a monitorização da
evolução ao longo do perioperatório. A avaliação num doente
em decúbito dorsal poderá ser realizada em 3 quadrantes
de cada hemitórax: anterior, lateral e postero-lateral e cada
uma delas em superior e inferior, num total de 12 zonas. A
classificação em cada uma destas zonas é efetuada de acordo
com um sistema de score de 0 a 3 e, portanto, com pontuação
mínima de 0 e máxima de 36. Padrão normal com linhas A e
linhas B não significativas – 0 pontos; linhas B significativas
(≥ 3 por espaço intercostal) – 1 ponto; linhas B coalescentes
com ou sem pequenas consolidações – 2 pontos e presença de
consolidação – 3 pontos4 (Fig 2). No intra e no pós-operatório
poderá ser mantida a monitorização do padrão pulmonar
através da avaliação ecográfica, possibilitando a otimização
da terapêutica e a decisão do encaminhamento do doente da
UCPA para o internamento ou para a UCI.3,4

OUTRAS APLICABILIDADES DA
ECOGRAFIA CLÍNICA NO BLOCO
OPERATÓRIO

Inerente ao intraoperatório estão diversas técnicas. A
utilização de EPI dificulta a execução e a monitorização pela
impossibilidade de utilizar acessórios como o estetoscópio.
De forma a minimizar a aerossolização, a intubação traqueal
deve ser realizada sob vídeolaringoscopia sendo de maior
facilidade a confirmação do posicionamento do tubo
endotraqueal. Não sendo possível a auscultação pulmonar,
pode ser mais difícil a avaliação de uma intubação seletiva.
A presença de padrão linhas A com deslizamento pleural na
ecografia nos dois campos pulmonares exclui a intubação
seletiva.6
A colocação de sonda gástrica pode requerer confirmação
se não existir aspiração positiva de conteúdo. A presença da
sonda gástrica no estômago pode ser confirmada através de
ecografia gástrica11 – Fig. 3.

Figura 3. Ecografia para confirmação da presença da sonda
gástrica no estômago: cavidade gástrica (A); presença da ponta da sonda
(B) e confirmação da mesma (C). Seta: sonda gástrica

A inserção de acesso venoso central deve ser realizada com
recurso à ecografia quando disponível para a escolha do vaso,
punção, canulação e confirmação do dispositivo no interior
do mesmo.12 Nos doentes COVID-19 com a ocorrência de
alterações da coagulação acresce o risco desta técnica sem
recurso à ecografia13 (Fig. 4).

Figura 4. Ecografia para confirmação de colocação de cateter
venoso central: cateterização da veia jugular interna (A) e confirmação da

presença do cateter no interior da veia subclávia (B). Seta: agulha; dupla seta:
cateter; V: veia; asterisco: artéria

Figura 2. Diferentes padrões na avaliação ecográfica pulmonar:
score 1 com linhas B > 3 (A); score 2 com linhas B coalescentes (B); score 3 com
consolidação (C). Seta: linhas B; asterisco: consolidação
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A confirmação da localização da ponta do cateter venoso
central pode ser realizada exclusivamente através de
ecografia pela injeção de um contraste com mistura de 90%
soro e 10% ar (ou 80% de soro, 10% ar e 10% sangue). Para tal
numa torneira de 3 vias é misturada uma seringa com 9 mL
soro e 1 mL ar e injetado 5 mL da solução.
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Se a ponta do cateter estiver na porção superior da veia cava
superior existirá fluxo visível na aurícula direita em 1 a 2
segundos após a injeção (passível de ser visualizada na janela
subcostal). Se estiver na aurícula direita o fluxo é visto de
imediato. Se estiver em outra localização, existirá atraso na
visualização fluxo superior a 2 segundos.14
A ecografia pulmonar permite ainda a exclusão de
pneumotórax na eventualidade de existir a suspeita após
a realização de técnica invasiva ou mesmo em caso de
barotrauma. Na presença de um pneumotórax, não existe
deslizamento pleural nem o padrão de linhas B pela presença
de ar entre a pleura visceral e parietal. Pela mesma razão, não
ocorre pulso pulmão, ou seja, a transmissão do batimento
cardíaco pela pleura e pulmão. A identificação do ponto
pulmão em modo M confirma o pneumotórax pela passagem
do sinal de código de barras para sinal da areia de praia (local
sem a presença de pneumotórax), de acordo com Fig. 5.15,16
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ABSTRACT
The COVID-19 outbreak represents a global health threat due to the
unprecedented number of patients admitted to intensive care units
and the overwhelming need for mechanical ventilation. Performing
a tracheostomy in COVID-19 patients represents a risk for patients
and healthcare workers. We report a case series of 10 patients
with COVID-19 who underwent elective open tracheostomies in
a negative pressure operating room, carried out by an experienced
multidisciplinary team. They were tracheostomized after a mean
intubation period of 18.6 days (range, 13-23 days). Only one patient
developed postoperative complications and no viral transmission
to health care workers was documented. Hence, our experience
supports the safety of tracheostomy in COVID-19 patients, provided
that meticulous planning and strict safety recommendations are
followed.

RESUMO
O surto de COVID-19 representa uma ameaça de saúde pública a
nível mundial devido ao elevado número de pacientes admitidos
em unidades de cuidados intensivos e à necessidade de ventilação
mecânica. A traqueostomia em doentes com COVID-19 representa
um risco para os pacientes e para os profissionais de saúde.
Apresentamos uma série de casos de 10 doentes com COVID-19
submetidos a traqueostomia cirúrgica eletiva numa sala operatória
de pressão negativa, com o apoio de uma equipa multidisciplinar
experiente. Estes doentes foram traqueostomizados após um tempo
médio de 18.6 dias de intubação (intervalo, 13-23 dias). Apenas um
paciente desenvolveu complicações pós-operatórias e nenhum
profissional de saúde foi infetado durante o procedimento. Assim,
a nossa experiência suporta que a traqueostomia em doentes com
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COVID-19 é um procedimento seguro, desde que seja realizada após
um planeamento meticuloso e seguindo rígidas recomendações de
segurança.

INTRODUCTION

In December 2019, a novel outbreak of coronavirus was
identified in the city of Wuhan, Hubei Province, China. This
new coronavirus was named SARS-CoV-2, and the disease,
COVID-19.1
On the 12th March 2020, the World Health Organization
declared COVID-19 as a pandemic. As of 30th April 2020,
there have been 3 299 603 cases confirmed worldwide,
including 233 824 deaths.2 Evidence from China suggest
that between 9.8% and 15.2% of patients will require invasive
mechanical ventilation or extracorporeal membrane
oxygenation (ECMO).3
Portugal has the lowest number of critical care beds per
100 000 capita of population (4.2/100 000) in Europe.4
Therefore, this epidemic urged the reorganization of our
healthcare system, including the intensive care units. In
order to provide the best of care to COVID-19 patients in
critical condition, an appropriate management of these
scarce resources is of utmost importance.
Similarly to other institutions, we selected patients with
severe acute respiratory distress syndrome (ARDS) who
would benefit from tracheostomy to wean off intubation,
thus allowing us to transfer them to an intermediate care
unit. This strategy improved patient comfort and increased
the availability of intensive care unit (ICU) beds for new
patients in our hospital.5
Tracheostomy is one of the most hazardous procedures
in COVID-19 patients, potentially exposing healthcare
workers.3 However, it is frequently necessary for facilitation of
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mechanical ventilation for long periods or after unsuccessful
extubation. Considering the inherent risk of this procedure,
it should be performed judiciously and follow strict safety
recommendations.
A consensus has yet to be reached on whether a percutaneous
tracheostomy is less aerosol-generating than a controlled
open tracheostomy.6-8 The evidence on this matter is limited
and there are proponents of both techniques. All in all, the
aim is to minimize the risk of exposure considering local
conditions and team experience. Therefore, in our institution,
we performed open tracheostomies in an operating room
allocated for COVID-19 patients, allowing for a more
controlled environment and resorting to an experienced
team in airway management. These patients were managed
by anesthesiologists throughout the procedure; the open
tracheostomy was performed by experienced surgeons.
In this article, we share our experience with 10 COVID-19
patients who underwent elective open tracheostomy. Our aim
is to present the clinical data of these patients and focus on
safety and infection prevention among healthcare workers.

61 years (demographic characteristics shown in Table 1). All
patients presented with fever and respiratory symptoms and
two also exhibited gastrointestinal symptoms; SARS-CoV-2
infection was confirmed by PCR analysis of upper respiratory
tract samples. Chest radiographs showed bilateral pulmonary
infiltrates in nine patients and peribronchial thickening in
one patient, all suggestive of COVID-19.9 Nine patients were
treated with hydroxychloroquine; one patient (patient #10)
was treated with hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir.
Throughout their stay in the ICU, all patients developed
septic shock.
At the time of tracheostomy, they had required a mean
mechanical ventilation period of 18.6 days and exhibited a
mean PaO2/FiO2 ratio of 242.8 (Table 2). Four patients had
previously failed an extubation attempt; the remaining did not
present evidence of lung function improvement and therefore
were not suitable for extubation . All patients still tested
positive for SARS-CoV-2 at the time of tracheostomy. After
tracheostomy, patients were transferred to an intermediate
care unit.

CASES1-10

SETTING AND STAFF

From April 1 to April 30, 2020, 10 open tracheostomies were
performed electively in COVID-19 patients in our hospital. In
all cases, tracheostomy was performed for respiratory failure
and need for prolonged ventilation. In addition, 9 patients
had bacterial superinfection and would further benefit from
tracheostomy.
There were seven men and three women, with a mean age of

The procedures took place in a negative pressure operating
room allocated for COVID-19 patients. The team included
two ENT surgeons, one anesthesiologist, one anesthesia
nurse, one scrub nurse and one circulating nurse. A support
team composed by one circulating nurse and one ancillary
stayed outside the room. These procedures were planned
and, as such, only widely experienced ENT surgeons and

Table 1. Demographic, clinical and radiologic data of patients at admission in the ICU
Patient
(#)

Gender

Age
(years)

Comorbidities

COVID-19 symptoms

Radiologic findings

COVID-19 treatment

1

Male

61

Hypertension, type 2 diabetes, dyslipidemia

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

2

Female

62

Hypertension, type 2 diabetes, dyslipidemia,
hypothyroidism

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

3

Female

55

Asthma, osteoarticular disease

Fever, respiratory and
gastrointestinal symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

4

Male

65

Hypertension, type 2 diabetes, dyslipidemia

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

5

Male

59

Hypertension, dyslipidemia

Fever, respiratory symptoms

Peribronchial
thickening

Hydroxychloroquine

6

Female

62

Hypertension, obesity, venous insufficiency

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

7

Male

61

Hypertension, dyslipidemia

Fever, respiratory and
gastrointestinal symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

8

Male

64

COPD, peripheral artery disease, peptic ulcer
disease

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

9

Male

67

Hypertension, bladder cancer

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine

10

Male

62

Hypertension

Fever, respiratory symptoms

Bilateral alveolar
consolidation

Hydroxychloroquine
and lopinavir/ritonavir

COPD: Chronic obstructive pulmonary disease
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Table 2. Clinical data of patients at the time of elective tracheostomy
Patient
(#)

Elective tracheostomy indication

Length of
mechanical
ventilation (days)

Previous
extubation
attempts

PaO2/FiO2 ratio

Ventilation
requirements

Need for
vasopressor
support

Fever

C-reactive
protein levels

1

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

22

1

321

FiO2 24%,
PEEP 5

NA 36 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

2

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

23

1

231

FiO2 40%,
PEEP 5

NA 33 mcg/
min (weaning)

Yes

Decreasing

3

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

17

0

165

FiO2 40%,
PEEP 10

None

No

Decreasing

4

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

13

0

185

FiO2 40%,
PEEP 6

NA 46 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

5

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

21

0

309

FiO2 40%,
PEEP 6

NA 19 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

6

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

16

1

308

FiO2 30%,
PEEP 8

NA 33 mcg/
min (weaning)

Yes

Decreasing

7

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

16

0

185

FiO2 40%,
PEEP 5

NA 33 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

8

Need for prolonged ventilation

16

1

213

FiO2 35%,
PEEP 5

NA 10 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

9

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

20

0

204

FiO2 35%,
PEEP 7

NA 26 mcg/
min (weaning)

No

Decreasing

10

Need for prolonged ventilation,
bacterial superinfection

22

0

307

FiO2 30%,
PEEP 5

None

No

Decreasing

PaO2: Partial pressure of oxygen, FiO2: fraction of inspired oxygen, PEEP: positive end-expiratory pressure, NA: noradrenaline, mcg: micrograms

anesthesiologists were selected. The whole team strictly
followed the available international recommendations
regarding personal protective equipment and surgical and
anesthesic protocols.3

ANESTHETIC CONSIDERATIONS

In all cases, total intravenous anesthesia was used. A peripheral
nerve stimulator was used to monitor neuromuscular
paralysis. A deep neuromuscular paralysis was guaranteed
during the entire procedure. Although suction was generally
avoided, it was used within a closed system with a viral filter
when needed.
Our hospital’s anesthetic protocol was followed. Prior to the
beginning of the surgery, a 5 minute pre-oxygenation (FiO2
100%) and tracheal suction were performed. A closed in line
system (Fig. 1) with a viral filter (Fig. 2) was used for tracheal
suction.

Figure 2. Viral filter (from catalog)

By the time the surgeons were ready to open the trachea, the
anesthesiologist pre-oxygenated with PEEP and then stopped
ventilation. The endotracheal tube was clamped and then
pulled out 3 cm.
After insertion of the tracheostomy tube, the cuff was
inflated and the tube was rapidly connected to an antiviral
filter and to the ventilator. Placement was then confirmed
with end tidal CO2. At this point, the endotracheal tube was
completely removed.

SURGICAL CONSIDERATIONS

Figure 1. Closed in line system (from catalog)
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Diathermy was not used in order to reduce aerosolization
risk; alternative hemostatic techniques were preferred. An
infiltration of lidocaine with adrenaline was used to minimize
bleeding and the need for suction.
A cuffed non-fenestrated tracheostomy tube was used in
all procedures. The team ensured there was no leak from
the cuff, secured the tube in position and placed a heat and
moisture exchanger (HME) filter on the tube.
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There are no reports of accidental piercing of the endotracheal
tube. One of the patients (patient #7) had a pneumothorax
and postoperative continuous bleeding as complications
of the procedure. None of the other patients experienced
postoperative complications.

INFECTION CONTROL AND
PREVENTION

As previously described, all members of the team wore FFP2
or N95 facial masks, gown, gloves, eye protection and apron,
following international recommendations. The protocols
established by our hospital for donning and removing this
equipment were strictly followed. An assistant who was
familiar with these protocols provided guidance through the
steps of gowning and de-gowning. Moreover, an exclusive
route was established for these patients’ transportation as to
avoid contact with unprotected staff or other patients.
Two weeks after each procedure, none of the team members
had reported COVID-19 symptoms.

DISCUSSION

In this report, we describe our experience and local protocol
for tracheostomy in COVID-19 patients. Turri-Zanoni et
al reported 32 elective tracheostomies, with no procedurerelated complications.10 In this report, we described nine
successful cases and one with complications (pneumothorax
and postoperative continuous bleeding). Both postoperative
bleeding and pneumothorax are known early complications
from this procedure; it would be interesting for future
studies to evaluate whether the complication rate is higher
in these patients. Tracheostomy generally allows for (1) easier
weaning off intubation, (2) better tracheobronchial toileting,
(3) lower requirement for sedation in ventilated patients, and
(4) decreased intensive care unit length of stay.11 In this series,
all patients were tracheostomized for weaning off intubation,
as the need for prolonged ventilation was apparent. Given
that the most common reason for tracheostomy in the ICU
is to provide access for prolonged mechanical ventilation,12
these data were expectable. Even though there is limited
evidence regarding the optimal timing of tracheostomy in
COVID-19 patients, experts suggest delaying tracheostomy
until at least day 10 of mechanical ventilation.13 This
recommendation was followed for all patients included in
this series. Ventilation requirements at time of the procedure
were appropriate, 3 allowing for tolerance to apnea and
potential decruitment.14 Ideally, tracheostomy in COVID-19
patients should be performed in apyretic patients, with
falling inflammatory markers.14 The fact that two patients
were febrile before tracheostomy should have prompted the
staff to postpone the procedure, in order to reduce the risk of
clinical deterioration. Most guidelines recommend avoiding
elective tracheostomy in patients who still test positive for

SARS-CoV-2.15 We recognize that these recommendations
were not followed in our institution, which is a limitation
of this report. COVID-19 has high rates of transmission7
and there have been reports of infections related to aerosolgenerating procedures.16
As such, performing a tracheostomy in a COVID-19 patient
poses unique risks and demands for safety precautions.
Therefore, the anesthesic plan should follow a step-by
step approach. Additionally, the team should be able to
communicate effectively throughout the entire procedure.
We believe that these positive outcomes are ascribable to the
fact that we adjusted our practice according to the available
recommendations. We cannot overemphasize the importance
of using adequate personal protective equipment (PPE) and
following the available recommendations. During the SARS
epidemic, a controlled approach to open tracheostomy
proved to be safe, bearing a minimal risk for healthcare
workers. Likewise, we believe this procedure can be done
safely in the COVID-19 setting, provided that meticulous
planning and strict safety measures are carried out. Similarly
to Turri-Zanoni et al,10 we did not report any case of viral
contamination following tracheostomy. Even though none
of the team members developed symptoms, we cannot rule
out the possibility of asymptomatic carriers. This limitation
would be resolved if a SARS-CoV-2 testing program for
healthcare workers were to be implemented in our hospital.
It is likely that new recommendations further contribute to
minimizing the risk of nosocomial infection. During this
pandemic, we should do our best to remain updated and keep
our practice safe and smooth.
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RESUMO
Introdução: Numa crise de saúde pública, como a provocada
pelo vírus SARS-CoV-2, os profissionais de saúde são o epicentro
da resposta do sistema de saúde devendo a sua proteção ser uma
prioridade. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o papel do
médico interno de formação específica (IFE) de Anestesiologia na
educação e segurança dos profissionais de saúde em contexto de
pandemia COVID-19.
Material e Métodos: Análise descritiva e retrospetiva acerca da
metodologia de formação utilizada por um grupo de médicos,
especialistas e IFE, de Anestesiologia com início em março de 2020
até à data, num Centro Hospitalar Universitário.
Resultados: OS IFE de Anestesiologia contribuíram para a construção
de recursos cognitivos e formação na utilização do equipamento
de proteção individual (EPI). No total formaram-se 248 profissionais:
98 médicos anestesiologistas, 15 médicos de outras especialidades
médicas, 75 enfermeiros, 20 assistentes operacionais e 40 técnicos
operacionais.
Discussão: O surto da COVID-19 mudou o mundo e a realidade dos
profissionais de saúde, que correm um risco significativo de contrair
a infeção. A nova realidade representa um desafio em termos de
segurança biológica. Face à evidência de que o uso apropriado de
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EPI protege o profissional e reduz a taxa de transmissão da doença, é
essencial que todos os envolventes entendam o seu papel na redução
da transmissão, sendo a sua formação crucial.
Conclusão: Os médicos, especialistas e IFE de Anestesiologia tiveram
um papel importante na formação dos profissionais nesta pandemia,
contribuindo, para a redução da infeção entre os profissionais e
disseminação da doença.

ABSTRACT
Introduction: In a public health crisis, as the one caused by SARSCoV-2, hospital staff are the frontline in the response of healthcare
system and their safety should be a priority. The purpose of this paper
is to argue the role of Anaesthesiology residents in the training and
overall safety of healthcare professionals during COVID-19 pandemic.
Material and Methods: Descriptive retrospective study on training
methodology used by a group of anesthesiologists. doctors and
residents. The project started on March 16th 2020 to date in a
University Hospital Center.
Results: The anaesthesiologists residents collaborated in the building
of cognitive resources and taught how and when to use correctly
a personal protection equipment (PPE). In total 248 professionals
were trained: 98 anaesthesiology doctors, 15 doctors from other
departments, 75 nurses, 30 health assistants and 40 technicians.
Discussion: COVID-19 outbreak changed radically the world and
consequently healthcare staff reality, who are taken a significant risk
of contracting the infection. This new life represents a huge challenge
in terms of biological safety. Evidence shows that a correct use of
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PPE reduces the transmission rate and protects the team, so it is of
paramount that each of those involved take their vital role to decrease
the spread of the disease.
Conclusion: Anaesthesiology doctors and resident had a huge
involvement in the training staff process, contributing this way for the
reduction of the infection and spread of the disease.

INTRODUÇÃO

No final de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado
pela primeira vez no ser humano, o vírus SARS-CoV-2,
pertencente à família dos coronavírus.1, 2
A 11 de março de 2020, a doença provocada por este vírus
(COVID-19), pela sua progressiva expansão a nível mundial,
foi declarada como pandemia pela Organização Mundial de
Saúde (OMS).3 Esta doença tem sido responsável por uma
grande disrupção dos alicerces em que se sustenta a sociedade
moderna: saúde, relacionamentos interpessoais e economia.1
Os sintomas mais frequentes da doença são tosse, dificuldade
respiratória e febre (temperatura ≥ 38ºC). Nos casos mais
graves, a doença pode evoluir para pneumonia associada
a insuficiência respiratória grave, falência multiorgânica,
e morte.1,4 A transmissão interpessoal ocorre através do
contacto próximo com uma pessoa infetada com SARSCoV-2, mais especificamente, através do contacto com
gotículas respiratórias (superiores a 5 μm) ou partículas
inferiores a 5 μm, que ocorre aquando a realização de
procedimentos geradores de aerossóis (como por exemplo,
manobras invasivas - manipulação da via aérea, fibroscopia,
etc.). A contaminação por fluidos infeciosos (como secreções
respiratórias ou fezes) pode ocorrer de forma direta (inalação)
ou de indireta (no contacto com superfícies contaminadas e
contacto subsequente das mucosas oral, nasal ou ocular).5.6
As medidas de precaução para controlo de infeção são
categorizadas de acordo com a via de transmissão do
agente infecioso: o controlo da transmissão da COVID-19
requer precauções contra gotículas e contacto, sendo que a
realização de um procedimento gerador de aerossóis, deverá
também ser acautelada pela sua permanência no ar e posterior
contaminação.7
Numa crise de saúde pública, os profissionais de saúde são
o epicentro da resposta do sistema de saúde e executamna num contexto em que o conhecimento e compreensão
do fator desencadeador dessa crise ainda são subótimos,
constituindo esta uma situação de elevado risco de infeção.
Tendo em vista a sustentabilidade do sistema de saúde, a
proteção dos profissionais é uma prioridade.8,9
Face a este panorama, foram publicadas diversas normas com
o propósito de divulgar e implementar atitudes que permitam
a prevenção e consequente controlo da infeção nos vários
países. Foi necessária uma reestruturação das unidades
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de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma a
garantir a proteção dos doentes e dos seus profissionais e
simultaneamente dar uma resposta adequada e atempada
a todas as pessoas infetadas que necessitaram de cuidados
de saúde, evitando a propagação do vírus para doentes não
infetados.5
Em Portugal, a 5 de março de 2020, o Ministério da Saúde
recomendou a aquisição de equipamentos de proteção
individual (EPI) pelas unidades de saúde, para garantir a
segurança dos profissionais.10
A correta colocação, utilização e remoção de EPI, é um
procedimento que requer treino e que, até então, não
constituía parte integrante da rotina laboral da grande maioria
dos trabalhadores. Para colmatar esta lacuna, os órgãos
de gestão hospitalar garantiram a realização de formação
interna dirigida a vários grupos profissionais. A formação e
o treino permitiram implementar precauções básicas para
prevenção e controlo de infeção baseadas fortemente nas vias
de transmissão.5
Tendo em conta o modo de transmissão deste vírus,
os médicos anestesiologistas representam um grupo
com elevado risco de infeção, devido às suas funções no
tratamento e abordagem de doentes críticos e cirúrgicos. O
manuseio da via aérea em pacientes com COVID-19 é um
procedimento de alto risco, por ser gerador de aerossóis
e ter grande proximidade com a orofaringe dos doentes. A
pandemia COVID-19 evoluiu de forma célere, exigindo uma
abordagem flexível para a aprendizagem e aquisição de novos
conhecimentos e habilidades, num curto espaço de tempo,
por todos os profissionais de saúde.5
Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise acerca da
metodologia de formação utilizada pelos médicos internos de
formação específica (IFE) de Anestesiologia, e demonstrar
a importância do seu papel na educação e segurança dos
profissionais de saúde em contexto de pandemia COVID-19.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um análise descritiva e retrospetiva acerca da
metodologia de formação utilizada por um grupo de médicos,
especialistas e IFE de Anestesiologia (grupo de formação
COVID-19) e a importância destes profissionais na formação
em saúde. A sua criação decorreu da necessidade premente
de educação dos profissionais de saúde face à escassez de
tempo existente para permitir a correta elaboração e treino
de normas para as boas práticas de proteção individual e
controlo de infeção.
O grupo de formadores, constituído por oito médicos
especialistas e sete IFE de Anestesiologia, surgiu da iniciativa
do serviço de Anestesiologia de um Centro Hospitalar
Universitário. A formação teve início no dia 16 de março de
2020.
O grupo de formação COVID-19 deu e continua a dar o
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seu contributo para a educação, formação e segurança dos
profissionais de saúde deste hospital em relação ao risco de
exposição ao SARS-CoV-2 e prevenção da sua contaminação.
Este grupo de formação recebeu formação prévia do grupo
coordenador local do programa de Prevenção e Controlo
de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (GCLPPCIRA) e todo o material didático produzido cumpriu as
recomendações e foi aprovado por esta mesma entidade.

RESULTADOS

O serviço de Anestesiologia nomeou o “Grupo de Formação
COVID-19” com o objetivo de sistematizar medidas e ações
que permitiram a educação uniforme das boas práticas de
uso dos EPI. Inicialmente, estas medidas foram direcionadas
aos médicos anestesiologistas, mas rapidamente foi evidente
a pertinência de abranger outros profissionais de saúde.
Os IFE de Anestesiologia tiveram um papel ativo e importante
na construção de recursos educativos, na formação da
utilização dos EPI e adequação de procedimentos de todos
os anestesiologistas a trabalhar no hospital. O grupo de
formação delineou um roadmap (Fig. 1), que foi rigorosamente
cumprido, tendo em conta a urgência de ter profissionais
formados e competentes para lidar, com segurança, na
abordagem de doentes COVID-19.

Figura 2. Exemplo de protocolo de colocação do EPI avançado

O trabalho deste grupo iniciou-se pela a criação de
ferramentas essenciais à formação dos profissionais, onde
os internos tiveram um papel importante, estes trabalhos
iniciaram-se a 10 de março e estenderam-se até 15 de Abril:

3. Cartazes ilustrativos e plastificados que foram afixados
nas salas de colocação e remoção dos EPI e nas salas de
reuniões e estudo;
4. Fichas de registo de ocorrências na colocação e retirada
de EPI;
5. Material audiovisual (vídeos online) explicativo dos
procedimentos a executar (colocação e remoção de EPI
– básico e avançado), como material de apoio à formação
presencial;
6. Reuniões formativas em plataforma digital;
7. Criação de uma pasta digital partilhada com todas as
informações importantes para complementar a formação:
publicações científicas relevantes, vídeos, informações
internas de gestão, entre outros.

1. Algoritmos sobre a escolha adequada de material
de proteção individual, consoante as características
infeciosas do doente (rastreio SARS-CoV-2 positivo,
suspeito ou negativo) e o procedimento a ser realizado
- foram distinguidos os EPI padrão, básico, avançado e
esterilizado;
2. Protocolos e listas de verificação acerca da correta
utilização dos diferentes tipos de EPI (com categorização
por cores) (Fig. 2);

Seguindo-se as sessões de formação teórico-práticas, que
contemplaram uma organização prévia em grupos de
número restrito, obedecendo às recomendações da Direção
Geral de Saúde. Cada sessão teve a duração de 30-45 minutos,
onde foi fornecido aos formandos todo o material de apoio
educacional previamente elaborado. Os formandos tiveram
ainda a oportunidade de contactar diretamente com o
material recomendado, simulando a colocação dos diferentes
EPI com o apoio de um ajudante. Devido à escassez de EPIs, o

Figura 1. Roadmap da atuação do Grupo de formação COVID-19

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 2 - 2020

79

Pandemia COVID-19: O Papel do Interno de Formação Específica em Anestesiologia na Educação e Segurança dos Profissionais de Saúde
COVID19- Pandemic: The Role of the Anaesthesiology Resident in the Education and Safety of Health Professionals

Tabela 1. Profissionais de saúde formados pelo Grupo de formação COVID - 19

Nº de profissionais

Anestesiologistas

Médicos

Enfermeiros

Assistente Operacionais

Técnicos Operacionais

Total

98

15

75

20

40

248

grupo elaborou kits de simulação de EPIs (por exemplo, com
os sacos de utilização doméstica, elaborou as cogulas e cobrebotas de simulação).
Estas formações presenciais realizaram-se com uma
frequência variável e diariamente, de acordo com a
disponibilidade dos formandos, de forma a garantir a
formação de todos os profissionais no menor espaço de
tempo.
Os primeiros grupos de profissionais de saúde a serem
formados foram os médicos anestesiologistas, tendo sido este
objectivo alcançado num período de 15 dias (entre 15 março
e 5 abril de 2020). Após a concretização deste objectivo,
decidiu-se, então, estender esta actividade a diferentes
profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes
operacionais e técnicos operacionais) de outros serviços do
hospital universitário, desde 5 de abril até à data (Tabela 1).
No total formaram-se 248 profissionais de saúde: 98 médicos
anestesiologistas (especialistas e IFE), 15 médicos de outras
especialidades, 75 enfermeiros, 20 assistentes operacionais e
40 técnicos operacionais.
Constatámos que até 30 de Maio de 2020, de um total de
123 médicos anestesiologistas, apenas 3% (quatro médicos)
contraíram a infeção pelo vírus SARS-CoV-2, que ocorreram
numa fase inicial da pandemia. De destacar que no grupo
de médicos anestesiologistas dedicados ao tratamento de
doentes com COVID-19 não ocorreu nenhum caso de doença.

DISCUSSÃO

A pandemia e as suas consequências na formação médica
pós-graduada foram notórias, nomeadamente na área da
Anestesiologia, pela franca redução da atividade assistencial
eletiva e necessidade de alocar os médicos especialistas e
internos de formação específica a desempenhar funções
dirigidas ao combate desta doença.
A pedagogia tradicional foi radicalmente modificada, e
parcialmente suspensa, para se conseguir cumprir as normas
implementadas, e para permitir o tratamento centralizado
destes doentes. Foi exigido aos profissionais de saúde
uma actualização diária face às constantes adaptações de
diretrizes, consequente da evolução científica constante
sobre a doença. Foi necessário ainda elaborar recomendações
simples, precisas, de leitura rápida, compreensíveis e
actualizadas que permitissem uma fácil divulgação.11
A 16 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou a
suspensão temporária da actividade cirúrgica não urgente,
com limitação da cirurgia electiva a situações oncológicas,
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cardíacas, vasculares e neurológicas de carácter urgente,
traumáticas e obstétricas.12 Com o encerramento das salas
de cirurgia programada, e com a necessidade crescente de
alteração e alocação dos médicos anestesiologistas a postos
de trabalho diferentes do habitual, como em unidades de
cuidados intensivos e apoio aos serviços de internamento,
o trabalho dos anestesiologistas dispersou-se por todo o
hospital, estando assim este profissional estrategicamente
colocado para a prevenção, educação para a saúde e garantia
de uma cultura de segurança por todas as áreas clínicas
hospitalares.12
O surto da COVID-19 mudou radicalmente o mundo, e
consequentemente, a realidade dos profissionais de saúde,
que correm um risco significativo, de contrair a infeção.13 Na
ausência de dados oficiais, estudos preliminares mostraram
uma mortalidade de 486 profissionais de saúde a nível mundial,
com uma média de idade de 59 anos, por COVID-19, o que
corresponde a uma taxa de 0,36% em relação ao número total
de mortes registadas por esta doença.14 Os diferentes estudos
que avaliaram, até à data, a incidência de COVID-19 em
profissionais de saúde mostraram uma elevada disparidade
entre os diferentes países, o que nos faz pressupor que a
preparação dos trabalhadores e a organização dos sistemas
de saúde para esta doença, a realização de testes diagnósticos
e a disponibilidade de EPI serão os principais responsáveis
pelas assimetrias verificadas.14
A nova realidade representa um grande desafio em termos de
segurança biológica, criando a necessidade de reestruturação
dos serviços, execução de circuitos e preparação dos
profissionais de saúde, não só no que diz respeito aos EPI,
mas também do conjunto de informação disponibilizada
acerca da sua melhor forma de utilização.
A falta de linhas orientadoras contribui para a disparidade
na atuação entre diferentes grupos profissionais e para a falta
de sistematização, o que promove o uso incorreto, quer por
excesso, quer por defeito, dos EPI. Este facto desencadeia um
aumento da taxa de infeção e de disseminação interpessoal
da doença no meio intra-hospitalar, assim como o uso
desadequado dos EPI, gastando inadequadamente os recursos
materiais, que são limitados. Face à evidência de que o
uso apropriado de EPI protege a equipa e reduz a taxa de
transmissão da doença, é essencial que todos os envolventes
entendam o seu verdadeiro papel como parte de um todo
para reduzir a transmissão de doenças.15
Para além da adequada utilização dos EPI, é de igual
importância a sua remoção. O desequipar da equipa constitui
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uma etapa crítica, que deve ser levada a cabo de forma
cuidadosa, face ao elevado risco de auto-contaminação.16
Por todas as razões acima descritas, é importante garantir
que todo o equipamento de proteção é usado adequadamente,
sem desperdícios, pois o seu uso indevido promove a rotura
de recursos materiais, devendo esta ser evitada.6
A Anestesiologia sempre esteve na vanguarda da cultura de
segurança do doente. Neste sentido, Leape et al (Methangkool
E, 2018), elogiam a especialidade como “um excelente exemplo
do alto nível de segurança que pode ser alcançado na área da
saúde”, devendo esta especialidade estar envolvida também
em todos os processos de decisão hospitalar em que envolva
a segurança dos profissionais e doentes.17 Assim, no início da
pandemia, pareceu de primordial valor o estabelecimento de
regras uniformizadas e bem definidas, integrando a formação
de equipas das várias áreas com que a Anestesiologia
estabelece contacto. A baixa taxa de infeção dos médicos
anestesiologistas realça a importância que a formação têm na
preparação dos profissionais de saúde para os desafios da sua
prática clínica.
Dentro das limitações que se criaram, os médicos internos
de formação específica tiveram, desde o início, uma postura
profissional, ética e cívica. A maior sobrecarga do SNS veio
expor a importância deste grupo na qualidade da prestação
médica, social e humana dos cuidados de saúde. O papel
dos IFE de Anestesiologia na formação e educação das
equipas para o combate à pandemia COVID-19 revelouse uma mais valia para os profissionais que combateram
diariamente na abordagem destes doentes, permitindo que
estes se mantivessem providos de todas as ferramentas
necessárias, garantindo o sucesso no tratamento de todos
os doentes. Os momentos de contato com os diferentes
profissionais permitiu, ainda, uma discussão enriquecedora
tanto da correta seleção e utilização dos EPIs, como também
na adequação de hábitos e atitudes em zonas comuns e no
esclarecimento de dúvidas.
Num momento em que o hospital se teve de preocupar com
imensas e profundas alterações de dinâmica e organização e
também formação de profissionais, os IFE de Anestesiologia
constituíram um importante pool de formadores que permitiu
formar com rapidez e qualidade todos os profissionais alvo,
assim como demostrou uma notável capacidade de trabalho
na elaboração rápida e eficaz de ferramentas cognitivas de
apoio.

CONCLUSÃO

A vivência da pandemia COVID-19 e a necessidade da
reformulação e adaptação dinâmica de atitudes, promoveu
uma constante aprendizagem, pelo que a experiência
adquirida deve ser incorporada no quotidiano dos cuidados
de saúde. Para além do papel nos cuidados diretos dos
doentes, durante a pandemia, os médicos Anestesiologistas

tiveram um enorme contributo na formação dos profissionais,
contribuindo assim para a redução da taxa de infeção e
disseminação da doença.
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RESUMO
Este novo contexto de pandemia COVID-19, obrigou a uma
reorganização dos recursos humanos e materiais afetos à prestação
de cuidados de saúde, para dar resposta à avaliação e tratamento
dos doentes com COVID-19, mas também a uma readaptação na
abordagem clínica dos doentes no Serviço Nacional de Saúde (SNS) de
forma transversal, para que, em paralelo, fosse garantida a prestação
de cuidados aos doentes com COVID-19 e a todos os outros.
Considerando o risco de transmissão de infeção por SARS-CoV-2
associado a procedimentos de diagnóstico e terapêutica invasivos,
designadamente os que podem ser geradores de aerossóis, importa
reconfigurar a abordagem de doentes em contexto de pandemia, de
forma a diminuir o risco de transmissão e a manter o controlo sobre a
disseminação da COVID-19.
O princípio fundamental destas recomendações é que, apesar da
forte pressão sobre os hospitais, serviços e equipas, o principal esforço
deve ser a utilização de práticas e tratamentos reconhecidos, que se
baseiem na evidência disponível.
O presente documento foi elaborado sob a chancela científica das
principais instituições e sociedades representativas da Anestesiologia
portuguesa (Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, Clube de
Anestesia Regional/European Society of Regional Anaesthesia &
Pain Therapy – Portugal e Direção do Colégio de Anestesiologia da
Ordem dos Médicos), com o objetivo de definir os aspetos clínicos e
organizacionais da abordagem anestésica em contexto da pandemia
COVID-19. Estas recomendações foram produzidas após cuidadosa
consideração do conhecimento científico, evidência e recomendações
médicas publicadas até à data.

ABSTRACT
This new context of the COVID-19 pandemic forced a reorganization
of human and material resources allocated to the provision of
health care, in order to respond to the assessment and treatment of
COVID-19 patients but also to a readjust in the clinical approach of
patients across the NHS in a transversal way. In order to ensure proper
assistance both COVID-19 patients and to all others.
Considering the risk of transmission of SARS-CoV-2 infection
associated with invasive diagnostic and therapeutic procedures,
namely those that can generate aerosols, it is important to reconfigure
the approach of patients.
Despite the strong pressure on hospitals, services and teams,
the fundamental principle of these recommendations is the use
of recognized practices and treatments, based on the available
evidences. This document was prepared under the scientific seal
of the main institutions and societies representing Portuguese
Anesthesiology (Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, Clube
de Anestesia Regional / European Society of Regional Anesthesia &
Pain Therapy - Portugal and Anesthesiology College of Ordem dos
Médicos) , in order to define the clinical and organizational aspects
of the anesthetic approach in the context of the COVID-19 pandemic.
These recommendations were produced after careful consideration
of scientific knowledge, evidence and medical recommendations
published to date.
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1. INTRODUÇÃO

A COVID-19 foi declarada pandemia pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) a 11 de março de 2020. Nesse
sentido, várias medidas têm sido adotadas para conter a
expansão da doença e mitigar os seus efeitos. Várias entidades,
entre as quais a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia
(SPA) e a Ordem dos Médicos (OM), recomendaram a
suspensão temporária da atividade cirúrgica não urgente,
com limitação da cirurgia eletiva a situações oncológicas,
cardíacas, vasculares e neurológicas de carácter urgente,
traumáticas e obstétricas, o que foi atendido pelo Ministério
da Saúde, a partir de 16 de março.
Considerando a reorganização dos recursos humanos e
materiais afetos à prestação de cuidados de saúde no Serviço
Nacional de Saúde, para dar resposta à avaliação e tratamento
dos doentes com COVID-19, importa continuar a adaptar a
abordagem clínica dos doentes no SNS de forma transversal,
para que, em paralelo, seja garantida a prestação de cuidados
aos doentes com COVID-19 e a todos os outros.
Considerando o risco de transmissão de infeção por SARSCoV-2 associado a procedimentos de diagnóstico e terapêutica
invasivos, designadamente os que podem ser geradores de
aerossóis, importa reconfigurar a abordagem de doentes
em contexto de pandemia, de forma a diminuir o risco de
transmissão e a manter o controlo sobre a disseminação da
COVID-19.
O princípio fundamental das recomendações deste
documento é que, apesar da forte pressão sobre os hospitais,
serviços e equipas, o principal esforço deve ser a utilização
de práticas e tratamentos reconhecidos, que se baseiem na
evidência disponível.1,2
O presente documento foi elaborado sob a chancela científica
das principais instituições e sociedades representativas
da Anestesiologia portuguesa (Sociedade Portuguesa de
Anestesiologia, Clube de Anestesia Regional/European
Society of Regional Anaesthesia & Pain Therapy – Portugal
e Direção do Colégio de Anestesiologia da Ordem dos
Médicos), com o objetivo de definir os aspetos clínicos e
organizacionais da abordagem anestésica em contexto da
pandemia.
Estas recomendações foram produzidas após cuidadosa
consideração do conhecimento científico, evidência e
recomendações médicas publicadas até à data.

2. CIRCUITOS PERIOPERATÓRIOS

Numa tentativa de manutenção da atividade médico-cirúrgica
para os doentes não infetados por SARS-CoV-2 (severe acute
respiratory syndrome - coronavirus 2), é necessário garantir
a segurança e isolamento destes doentes, com a criação de
circuitos independentes.3,4
Ao longo do texto, sempre que os autores se referem a um
circuito de doente COVID-19, por uma questão de facilidade
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e rapidez de leitura, estão-se a referir a um circuito de doente
com teste de rastreio para SARS-CoV-2 positivo ou de doente
ainda sem teste, e quando se referem a um circuito de um
doente não COVID-19, será o circuito de um doente com
teste de rastreio para SARS-CoV-2 negativo.

2.1. Circuitos dos doentes propostos para
cirurgia em regime de internamento

A separação do doente com COVID-19 (confirmado ou
suspeito/não testado), do doente não COVID-19, pode
ser conseguida se a cirurgia programada for realizada,
exclusivamente, em doentes sem contactos recentes com
casos suspeitos de infeção, sem sintomatologia sugestiva de
COVID-19, cuja avaliação clínica, laboratorial e imagiológica
não levante suspeitas e com teste SARS-CoV-2 negativo nas
últimas 24/48 horas.5
Os doentes com elevada suspeição ou com confirmação
de infeção, só devem ser intervencionados se a situação for
emergente ou inadiável. Nestas situações, deve ser garantido
um circuito específico e separado.6
Em caso de cirurgia urgente, se possível, dever-se-á esperar
pelo resultado do teste SARS-CoV-2 para a orientação do
doente.5 Nestas situações serão utilizados, se disponíveis,
testes rápidos, em articulação com o laboratório, que deverá
ser devidamente alertado para a premência clínica do
resultado.
Evitam-se, assim, tempos de espera prolongados e paralisação
dos blocos operatórios (BO), com consequente aumento de
risco de contaminação de doentes não infetados.
Se o resultado do teste estiver indisponível e o procedimento
cirúrgico não puder ser diferido, o doente deve ser considerado
suspeito e abordado na sala operatória (SO) destinada a
doentes suspeitos, ou não testados.
Na impossibilidade de se criarem três salas operatórias
específicas (COVID-19, suspeitos/não testados e não
COVID-19), o doente cirúrgico, sem resultado do rastreio,
será considerado potencialmente infetado e deverá ser
abordado na sala reservada para doentes COVID-19.6 É
fortemente recomendado que o resultado do rastreio esteja
disponível após a cirurgia.

2.1.1. Pré-operatório

Os doentes propostos para cirurgia eletiva, sob procedimento
anestésico, devem fazer o rastreio para SARS-CoV-2 (ver
capítulo 5 - pré-operatório) e enquanto aguardam pelo
resultado, permanecer em isolamento numa enfermaria
própria (área de contingência ou tampão) ou no domicílio,
dirigindo-se à instituição hospitalar no dia da cirurgia
(consoante o número total de camas disponíveis e diretivas
locais de cada instituição).
Assim que seja conhecido o resultado, se este for negativo,
os doentes podem ser transferidos para enfermaria cirúrgica

não COVID-19. No caso de resultado positivo, o hospital
iniciará protocolo de orientação do doente infetado.
No caso de cirurgia emergente ou inadiável, em doente
infetado por SARS-CoV-2, é importante garantir a separação
deste doente dos restantes.
O transporte para o BO deverá ser planeado com antecedência
e seguindo o circuito COVID-19, de acordo com o protocolo
de cada instituição (que deverá incluir o aviso prévio do
serviço de segurança, para libertar o trajeto de pessoas e
objetos, assim como do serviço de limpeza).
O trajeto do doente infetado, da enfermaria ou urgência, para
o BO deve ser separado no tempo e no espaço dos restantes
doentes, utilizando idealmente corredores e elevadores
dedicados.
No caso de não ser possível evitar sobreposição de circuitos,
é indispensável encerrá-lo temporariamente para a passagem
do doente infetado, garantindo uma comunicação atempada
e eficaz.
Toda a equipa de transporte, deverá utilizar o equipamento
de proteção individual. Todos os doentes devem utilizar
máscara cirúrgica durante toda a permanência na instituição
(independentemente de serem positivos ou não), de acordo
com a norma da Direção Geral de Saúde.20
No caso de sobreposição de circuitos, ou cruzamento
acidental com doentes não infetados ou profissionais de
saúde, estes deverão ser alertados, para evitar contacto com
superfícies circundantes e manter a distância de segurança.
O transporte deverá ser o mais rápido possível e evitar zonas
muito frequentadas.
Todo o trajeto utilizado deve ser imediatamente desinfetado,
após a passagem do doente, de acordo com as indicações do
Grupo de Coordenação Local do Programa de Prevenção
e Controlo de Infeçao e Resistência a Antimicrobianos. A
admissão do doente no BO deverá ocorrer apenas quando
toda a equipa estiver devidamente equipada e com o material
necessário pronto.
Deverá evitar-se o alarmismo, mantendo a confidencialidade
do doente.

2.1.2. Intra-operatório

De forma a isolar os doentes infetados ou suspeitos dos
outros doentes, deverá existir uma área do BO dedicada
exclusivamente à COVID-19. O ideal seria existir um BO
dedicado, apenas a estes doentes.
No entanto, como nem todas as instituições o conseguem
fazer, serão necessárias salas operatórias dedicadas, em
cada BO. A escolha destas salas deverá ter em consideração:
a proximidade da entrada e saída do BO, a possibilidade de
um circuito completamente separado, a ventilação da sala,
que deve ter circulação de ar separado e, idealmente, com
possibilidade de pressão negativa ou, na sua impossibilidade,
pressão neutra com renovação de ar adequada (se não for
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possível, deve haver um mínimo de 6 renovações de ar/
hora).4 Estas salas devem estar corretamente assinaladas e
deve haver áreas designadas para a colocação e remoção do
equipamento de proteção individual (EPI).
O doente, ao chegar ao BO, deverá ter à espera os profissionais
de saúde, devidamente equipados, e ser transportado de
imediato para a SO. A transferência do doente deve ser
manual, minimizando a contaminação de equipamentos.
Deve ser restringido ao mínimo necessário, os elementos das
equipas (anestesiologia, cirurgia, enfermagem, assistentes
operacionais) na sala operatória, bem como a sua circulação.
Todo o material deve ser previamente escolhido e levado
para a área própria definida, evitando-se a circulação
de profissionais para fora da zona COVID-19, durante o
procedimento. É necessário existir um enfermeiro e um
assistente operacional (AO) de apoio à sala operatória.

2.1.3. Pós-operatório

A recuperação do doente infetado deve ser realizada na
SO. O doente deverá sair do BO quando for garantida a sua
estabilidade clínica. Será transferido para uma enfermaria
de cirurgia COVID-19, unidade pós cirúrgica/intermédios
COVID-19 ou unidade de cuidados intensivos (UCI)
COVID-19, de acordo com o seu estado clínico.
O doente a aguardar o resultado do teste SARS-CoV-2,
deverá ir para uma unidade tampão (de cuidados intensivos
de coorte, de cuidados pós cirúrgicos ou de enfermaria),
até ser conhecido o resultado do teste. A transferência do
doente para essa unidade deve ter os mesmos cuidados que
se aplicam ao doente COVID-19 positivo.
Os circuitos utilizados devem ser inequivocamente definidos
pela instituição e a informação deve ser divulgada a todos os
profissionais. A retirada do EPI ocorre após a saída do doente
do BO.8

2.2. Circuitos dos doentes propostos para
cirurgia em regime de ambulatório

É recomendado rastreio a todos os doentes, idealmente
entre as 24 e as 48 horas anteriores, sendo desejável, que os
doentes cumpram distanciamento social (ver capítulo 5 deste
documento).7,11
Nas 24 horas prévias à cirurgia, deverá ser realizado um
contacto telefónico, para questionar sobre sintomatologia e
contacto com pessoas infetadas.7,9,12 Os sintomas a questionar
incluem: febre, tosse, mal-estar geral e mialgias, e outros
menos comuns como náuseas, vómitos, diarreia, anosmia
e ageusia.7,11 Este mesmo questionário deve ser realizado à
chegada do doente (e acompanhante, se aplicável) à UCA e
segundo os protocolos locais de cada instituição.
Recomenda-se que só os doentes assintomáticos e com
rastreio de SARS-CoV-2 negativo possam ser submetidos
a cirurgia de ambulatório, tornando a UCA uma área do
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hospital potencialmente sem infeção.7,9 Os procedimentos
devem ser adiados em doentes sintomáticos, ou com teste
positivo.11
Devido à elevada taxa de falsos negativos (até 30 %), a ausência
de infeção não está garantida, e como tal, devem ser utilizados
os EPI definidos pelo GCL-PPCIRA de cada instituição (ver
capítulo Segurança).11
Deve ser dada prioridade aos doentes com menos
comorbilidades e a procedimentos com menor risco de
aerossolização e de readmissão hospitalar.7,10
A retoma da atividade na UCA deverá começar com
procedimentos de baixo risco, curta duração, e evoluir na
complexidade com a redução do número de infetados na
comunidade.3,7
Os doentes deverão ter apenas um acompanhante.9
Os acompanhantes de crianças ou doentes dependentes,
devem fazer o teste de rastreio de SARS-CoV-2, para que
estes possam estar presente no interior das instalações da
UCA.7 À chegada ao hospital, é recomendada a medição da
temperatura ao doente e acompanhante, higienização das
mãos e colocação de máscara cirúrgica. Os doentes com
temperatura timpânica igual ou superior a 37,7ºC, deverão ter
os seus procedimentos adiados e ser sinalizados como casos
suspeitos.7,12
As instituições devem garantir aos acompanhantes salas
de espera que permitam manter distanciamento social
superior a 2 m e ter solução antisséptica de base alcoólica
(SABA) disponível . Os acompanhantes devem usar máscara
cirúrgica e devem respeitar as instruções e regras fornecidas
pela instituição.2 Os acompanhantes devem ter a opção de
esperar no exterior, se for difícil manter o distanciamento
recomendado.9

2.2.1. Considerações intra-operatórias e pósoperatórias

O circuito dos doentes no interior da UCA deve permitir um
distanciamento social adequado entre os mesmos. Os planos
cirúrgicos deverão ter em consideração os tempos de limpeza
adequada das SO e reduzir o número de doentes em cada
espaço em simultâneo.7 Deve-se aproximar, ao máximo, a
hora de chegada do doente à UCA, à hora do procedimento.7
A abordagem anestésica e o funcionamento da SO, deverão
seguir as recomendações para abordagem de doente não
infetado em contexto de pandemia (ver capítulo 6).
Todos os doentes devem ser transportados para a unidade de
cuidados pós-anestésicos (UCPA) com máscara cirúrgica.9
As instruções pós-operatórias, para o domicílio, podem ser
entregues em texto ou transmitidas por telefone, para evitar o
contacto próximo com os acompanhantes.2 No questionário
de reavaliação telefónica, às 24 horas, sétimo e 14º dia,
deverão ser incluídas questões quanto a possível infeção por
SARS-CoV-2, nomeadamente sintomatologia.7
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2.3. Anestesia fora do bloco operatório
2.3.1. Procedimentos realizados em regime de
ambulatório

A triagem e receção do doente é sobreponível ao descrito
no item “Circuitos dos doentes propostos para cirurgia
em regime de ambulatório”.
O agendamento, com hora marcada, deverá sempre ter em
conta o tempo de desinfeção e ventilação das salas entre
exames/procedimentos, marcando menos doentes, para ser
evitada a sobrelotação das unidades ou salas de espera. Devese alertar o doente da importância deste agendamento ser
escrupulosamente cumprido, com permanência nos serviços
reduzida ao estritamente necessário.
A presença do acompanhante segue as mesmas premissas
das descritas para a UCA.13-15
Recomenda-se que todos os doentes propostos para exame/
procedimento sejam previamente triados para a infeção
SARS-CoV-2. Remete-se à leitura do capítulo 5 deste
documento (nomeadamente no que diz respeito ao teste
SARS-CoV-2, distanciamento social e responsabilização no
consentimento informado).13,16,17
Sempre que possível, os doentes devem ser triados quanto ao
risco de COVID-19 no dia anterior (por telefone) e no próprio
dia do exame/procedimento, através de um questionário.16,17,18
Devem ser protelados todos os casos com teste de rastreio
SARS-CoV-2 positivo, ou que apresentem sintomatologia
suspeita.16,17,19
Ponderar, em todo o circuito, a permanência apenas do
doente, salvo exceções devidamente documentadas, como
doentes dependentes, ou crianças; nestes casos, poderá
ser permitida a presença de um acompanhante na sala de
espera e, eventualmente, mediante o estrito cumprimento
dos protocolos institucionais, nas salas de recuperação pósanestésica.13,16,19
A todos os doentes e acompanhantes (quando permitidos),
que chegam à unidade, deverá ser medida a temperatura
corporal, fornecida uma máscara cirúrgica (caso o doente
ainda não seja portador da mesma) e proceder à higienização
das mãos, procedimento que deve ser repetido à saída.13,14,16,19
A máscara cirúrgica deverá ser mantida durante todo o
circuito na unidade de saúde, apenas sendo permitida a
sua remoção durante os procedimentos que envolvam
manipulação da via aérea.13,14,19
Durante a permanência na sala de espera deverão, sempre
que possível, ser cumpridas as medidas de distanciamento
social, tal como referido para a UCA. Quando tal não for
exequível, manter o intervalo de, pelo menos, duas cadeiras
(dois lugares).13,14,19
Deverá ser mantida, sempre que possível, a distância de dois
metros entre doentes, durante todo o circuito de realização
do exame/procedimento, nomeadamente vestiários, salas de
preparação, recuperação, entre outros.13,14,19

Deve ser garantida a correta esterilização, descontaminação
e higienização do circuito.13,14

2.3.2. Procedimentos realizados em regime de
internamento

Doentes com teste SARS-CoV-2 negativo (realizado
idealmente nas últimas 24-48 horas)
Garantir sempre a separação dos circuitos de doentes
COVID-19/suspeitos e não COVID-19.13,14,19,20
O agendamento, com hora marcada, deve ser cumprido o mais
escrupulosamente possível. Considerar nos agendamentos
o tempo necessário para os procedimentos de desinfeção e
ventilação das salas entre os exames/procedimentos.13-15
Deverá ser efetuada a deslocação de cada doente
individualmente, uma vez que não deverão contactar entre
si. A comunicação entre serviços, deve ser otimizada, de
modo a evitar a permanência de vários doentes internados
no mesmo local de realização de exames/procedimentos,
principalmente, se estes se deslocarem em cama e quando
não é possível manter uma distância de pelo menos dois
metros.13,14,19
Sem prejuízo da sua utilização na enfermaria/unidade de
origem, todos os doentes devem manter a máscara cirúrgica
durante todo o circuito na unidade de saúde, apenas sendo
permitida a sua remoção durante exames/procedimentos que
envolvam a manipulação da VA.13,14,19
O transporte até ao local de realização do exame/
procedimento é da responsabilidade das equipas do serviço
de origem.4
Deverá ser mantida, sempre que possível, a distância de dois
metros entre doentes, durante todo o circuito de realização
do exame/procedimento.13,14,19
Garantir a correta esterilização/descontaminação e
higienização do circuito.13,14
Doentes com teste SARS-CoV-2 positivo ou suspeito (sem
teste)
Não devem ser realizados os exames/procedimentos que não
são emergentes em doentes infetados/suspeitos.13,14
Se houver necessidade de exame/procedimento em mais
que um doente, devem preferencialmente ser efetuados de
forma sequencial, de modo a facilitar a gestão de recursos
humanos e materiais. Devem ser agendados para períodos do
dia em que se encontrem no local os profissionais necessários
à realização do exame/procedimento, salvaguardando a
presença de elementos de apoio fora da sala de exames. Todos
os profissionais não necessários deverão ser dispensados.13,14,21
Os doentes devem manter a máscara cirúrgica durante todo
o circuito na unidade de saúde, apenas sendo permitida a sua
remoção durante exames/procedimentos que envolvam a
manipulação da VA.13,14,19
A descontaminação tem que ser efetuada, imediatamente
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após a passagem de um doente.13,19
Os exames/procedimentos geradores de aerossóis devem
ser realizados em salas com pressão negativa ou não sendo
possível, pressão neutra e garantindo as renovações (ver
Tabela 1) adequadas do ar da sala.4,14,15,19,22
Tabela 1. Relação entre o número de renovações de ar por hora
e o tempo necessário (em minutos) para ser eficientemente renovado mais de 99% do ar contido naquele espaço. (adaptado
do site https://www.cdc.gov)
Renovações ar / hora

99% de eficiência

99,9% de eficiência

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

2.4. Circuitos em obstetrícia23,24

Sabendo da limitação de espaço inerente à maioria dos
serviços e tendo em atenção a temporização, na necessidade
de intervenção anestésica e analgésica, é desejável a criação
de três circuitos diferentes:
a) Circuito de grávidas com teste SARS-CoV-2 positivo ou
COVID-19
b) Circuito de grávidas com status infecioso indeterminado
c) Circuito de grávidas com teste SARS-CoV-2 negativo ou
não COVID-19
Cada hospital deve definir as suas regras internas para a
presença de acompanhantes, lembrando que deverá sempre
garantir a segurança dos seus profissionais. Neste sentido,
sempre que possível, deve proceder-se ao teste e inquérito de
rastreio do acompanhante.

O transporte do doente da unidade/enfermaria de origem
para o local de realização do exame/procedimento e o seu
regresso, são momentos críticos, devendo ser tomadas todas
as medidas que impeçam o contacto com terceiros durante o
percurso (ver capítulo 9).4
As equipas de transporte e de receção devem ter
conhecimento do momento exato do exame/procedimento,
principalmente para garantir a articulação entre a equipa
que efetua o transporte, os profissionais responsáveis pela
garantia de trajeto desimpedido, os profissionais de limpeza
do circuito e a receção imediata do doente no local do exame/
procedimento.4
Os profissionais designados em cada instituição, serão
responsáveis por garantir o trajeto livre de contactantes
entre unidade/enfermaria de origem e o local de realização do
exame/procedimento, incluindo o elevador, devendo existir
em cada unidade de saúde, um elevador exclusivo para o
circuito COVID-19 positivo/suspeito.4
O transporte até ao local de realização do exame/
procedimento é da responsabilidade das equipas do serviço
de origem.4
A comunicação dos dados clínicos e outros de relevo deve ser
realizada antecipadamente, por meios eletrónicos, de modo
a otimizar o processo de transporte e minimizar contactos
desnecessários.4,13,14
Após o período de recuperação pós-anestésica, que deverá
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decorrer no local onde se realizou o exame/procedimento,
a equipa do serviço de internamento deverá ser contactada
para a transferência do doente.
Caso não seja possível realizar o recobro no mesmo local,
deverá optar-se por uma sala, idealmente com pressão
negativa, o mais próximo possível do local de realização
do exame/procedimento.4 Tem que ser garantida a correta
esterilização/descontaminação e higienização do circuito.

Circuito de grávidas COVID-1925
As grávidas com infeção comprovada ou grávidas suspeitas,
devem ser redirecionadas para um circuito específico, isolado
das restantes utentes, acompanhadas por um profissional de
saúde adequadamente equipado com EPI.
Nesse circuito, devem existir condições de isolamento com
monitorização à distância e possibilidade de realização do
parto, evitando a mobilização da grávida.
Deve ser identificada uma SO para cesariana (com as mesmas
características da SO para qualquer outra cirurgia em doente
COVID-19), minimizando a movimentação da grávida,
sempre que possível.
As puérperas deverão ficar em vigilância, no mínimo duas
horas, na zona COVID-19, sendo depois transportadas pelo
circuito identificado, até ao internamento.
Circuito de grávidas com status infecioso indeterminado
Sempre que possível, as grávidas devem ser transferidas
para bloco de partos, já com o resultado do teste de rastreio
conhecido.
Perante a particularidade temporal dos eventos obstétricos,
será frequente que uma grávida necessite de intervenção de
anestesiologista, antes de ser conhecido o resultado do teste.
De qualquer forma, é desejável que os resultados do rastreio
sejam considerados prioritários.
Sempre que possível, as grávidas sem resultado do teste de
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rastreio, devem ser internadas em sala de dilatação individual,
isoladas, com máscara cirúrgica sempre colocada.
Em caso de necessidade de realização de técnica analgésica, o
anestesiologista deve abordar o caso com EPI adequado.
Em caso de cesariana, esta deve ser realizada como se de
grávida COVID-19 se tratasse, com especial atenção para uso
de EPI adequado.
As puérperas devem ser transferidas para o internamento
após conhecimento do resultado do teste de RT-PCR (reverse
transcription - polymerase chain reaction), de acordo com os
circuitos delineados pelo hospital.
Circuito de grávidas não COVID-19
Deve ser criado um circuito específico para grávidas com
RT-PCR SARS-CoV-2 negativa, que não contacte com os
circuitos anteriores. Devem ter máscara cirúrgica sempre
colocada.

3. CONDIÇÕES FÍSICAS
PERIOPERATÓRIAS

3.1. Espaços físicos adequados

Nos blocos operatórios deverão existir salas operatórias
destinadas para doentes infetados/suspeitos urgentes/
emergentes e para não infetados, com circuitos separados.
A exceção acontece com os blocos operatórios dedicados
exclusivamente à cirurgia de ambulatório, que serão apenas
para doentes negativos confirmados.
As diferentes realidades locais levarão à atribuição de um BO
exclusivo para “doentes infetados”, ou dedicar uma ou mais
salas para o tratamento destes doentes.
Os fatores a ter em conta na seleção de SO dedicadas a doentes
SARS-CoV-2 positivos são: salas com maior proximidade com
a entrada do bloco (de forma minimizar a contaminação do
ambiente do resto do BO), que garantam um circuito próprio
de entrada e saída os doentes, e com um sistema de ventilação
próprio.3
É fundamental que cada Serviço/Departamento de
Anestesiologia trabalhe com o GCL-PPCIRA e com o Serviço
de Instalações e Equipamentos da Instituição para decidir e
estabelecer procedimentos adequados para cada doente e
como preparar o BO para doentes infetados ou suspeitos.
No BO e de acordo com a recomendação da GCL-PPCIRA de
cada hospital, devem ser definidas áreas, consoante o risco
de contágio, claramente assinaladas e com indicações acerca
do EPI a utilizar.
Recomenda-se a definição de dois locais bem definidos:
• Local de colocação de EPI (equipado com todo o
equipamento necessário, SABA, ajudas visuais, contentor
para resíduos grupo III, espelho, caneta/marcador, adesivo
e solução anti-embaciamento).
• Local de remoção de EPI (equipado com contentor para
resíduos grupo III, contentor para EPI reutilizável (p. ex.

óculos de proteção), SABA, EPI necessário para se dirigir às
zonas comuns do BO, ajudas visuais e um espelho).
Na Figura 1 está representado um exemplo de distribuição
de uma sala de BO reservada para doentes infetados ou
suspeitos.
As cores das diferentes áreas estão representadas de acordo
com o risco de infeção (vermelho: risco elevado, amarelo:
risco moderado, azul: risco baixo).
O corredor poderá ser zona amarela, se existir um circuito
exclusivo de doentes infetados; caso haja um BO com
salas dedicadas a doentes infetados e não infetados, o
distanciamento físico e temporal da passagem dos doentes,
juntamente com a limpeza do trajeto, tornará o corredor um
espaço considerado azul.
A definição destas áreas deverá ter em conta as condições
físicas de construção e de instalação próprias de cada BO.
Devem existir dois profissionais de saúde (um enfermeiro
e um auxiliar operacional - AO) de apoio, no exterior, para
qualquer necessidade e com acesso a material de emergência
de via aérea (VA) ou fármacos. As portas da sala devem
estar fechadas, e os recipientes para colocação de material
contaminado devem estar no interior da sala, e serem
identificados como material infetado por SARS-CoV-2.

Figura 1. Esquema de exemplo de uma SO para doentes
infetados ou suspeitos de infeção por SARS-CoV-2, com código
de cores de risco de contágio
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Na entrada e interior de todas as SO deve estar disponível
dispensador de SABA, bem como nos vestiários e zonas de
descanso.
As zonas de corredores, vestiários e zonas de descanso ou
registos, só devem ser acessíveis a pessoas descontaminadas,
equipadas com a farda habitual do BO, máscara cirúrgica,
calçado adequado e touca cirúrgica.
Devem ser mantidas as medidas de higiene das mãos e
desinfeção de superfícies.
Estes espaços devem ter indicação da lotação adequada,
seguindo o princípio que em locais fechados se deve manter
uma distância de dois metros entre as pessoas.
Nos vestiários, devem existir instalações sanitárias e
chuveiros, idealmente femininos e masculinos, pois a prática
ideal implica que, após lidar com um doente infetado/suspeito,
num procedimento de elevado risco de aerossolização, se
deva tomar banho completo e mudar para uma farda limpa.

3.1.1. Sala Operatória

O acesso do doente à SO deve ser feito por circuito exclusivo
e bem assinalado. As portas desta sala devem permanecer
fechadas e a entrada de pessoal deve ser feito por uma porta
única, que permita a passagem da antecâmara destinada à
colocação do EPI para a SO e minimizando a abertura de
portas.3
Na SO, todos os equipamentos de anestesia representam
superfícies onde o vírus se pode depositar, pelo que a sua
descontaminação é fundamental. Os processos que favorecem
a aerossolização de secreções dos doentes infetados ou
potencialmente infetados no perioperatório representam
uma importante fonte de exposição à infeção.
A OMS e o Centre for Disease Prevention and Control (CDC)
recomendam que os procedimentos produtores de aerossóis,
no caso de locais com ventilação ambiente mecanicamente
gerada, devem ser efetuados em salas com pressão negativa
e, pelo menos, 6 a 12 renovações de ar por hora, com direção
controlada do fluxo de ar.26
Uma SO com pressão negativa será o ideal, para reduzir a
disseminação do vírus para o exterior; no entanto, como a
maioria dos blocos operatórios tem pressão positiva, deve
ter-se em conta que uma elevada frequência da renovação
do ar reduz mais rapidamente a carga viral na sala.4 Pode
beneficiar-se da colocação de um sistema portátil de filtração
de ar, para permitir a criação de um fluxo de ar adequado e a
sua descontaminação.3,26,27
A unidade portátil de renovação de ar com filtro HEPA (high
efficiency particulate air) deve estar colocada de forma a não
prejudicar a prestação de cuidados, o mais perto possível
da fonte de contaminação, o fluxo de ar não deve causar
desconforto ao doente e deve ser selecionado o fluxo de ar
adequado à dimensão da SO, com o máximo de filtração de
renovações de ar por hora.
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Na impossibilidade de obter pressão negativa na SO, a
alternativa é a anulação da pressão positiva (pressão neutra),
mantendo uma ventilação da sala adequada a uma rápida
renovação de ar.4
Nas salas destinadas a doentes assintomáticos e com teste
SARS-CoV-2 negativo, deve manter-se a pressão positiva.6
O CDC indica o tempo necessário para a diminuição de 99%
e 99,9% das partículas virais no ar, consoante o número de
renovações de ar por hora (Tabela 1).4,27
O tempo para iniciar a limpeza e desinfeção da SO, também
deve ter em conta a hora de saída do doente e a taxa de
renovação de ar horária. O intervalo de agendamento entre
doentes, deverá permitir a limpeza e desinfeção adequada ao
risco de cada procedimento.4

3.2. Dispositivos médicos necessários e sua
proteção

Deve ser retirado da sala operatória todo o material não
essencial. O planeamento prévio das necessidades de material
cirúrgico e anestésico é fundamental.
Poderá haver kits organizados para intubação e anestesia, com
todo o material essencial, nomeadamente para emergências.
Todos os dispositivos que permanecem dentro da SO devem
ser cobertos com material plástico descartável.28 Existe
evidência da contaminação potencial da área de trabalho de
anestesia.
Não existem estudos a evidenciar a ausência de proteção
conferida por coberturas com plásticos descartáveis;
portanto, recomenda-se o seu uso, existindo uma redução
plausível da contaminação e facilitando a limpeza e desinfeção
das máquinas de anestesia e dispositivos.28
No final do caso clínico, todas as superfícies devem ser limpas
e desinfetadas com o(s) produto(s) localmente aprovado(s),
privilegiando as superfícies em que existe mais contacto.

3.2.1. Ventilador e Circuitos Respiratórios

A máquina de anestesia pode, teoricamente, servir como
veículo de transmissão, se não for adequadamente protegida.
Assim, deve ser protegida de contaminação por um doente
infetado (ou suspeito)6: primeiro, da entrada de patógenos
nos componentes internos do aparelho, que podem infetar
outro doente; segundo, a amostra de gases analisada pela
máquina pode infetar outro doente ou profissional de saúde
após saída, se o dispositivo não for corretamente manuseado
ou a amostra filtrada.29
A estratégia de proteção do equipamento deve ser transversal
a todos os doentes.2
Inclui a utilização de filtros com a maior eficiência de
filtração viral possível, sendo conhecida, na sua maioria, uma
capacidade superior a 99,99%.
A utilização de dois filtros é recomendada, pois aumenta
a capacidade de filtração viral, previne contaminação no

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 2 - 2020

Gestão dos Procedimentos Anestésicos em Contexto de Pandemia COVID-19: Aspetos Clínicos e Organizacionais
Management of Anesthetic Procedures in COVID19- Pandemic Context: Clinical and Organizational Aspects

caso de contaminação do primeiro filtro e permite manter
eficiência caso se usem filtros pediátricos. Os filtros deverão
1

ser colocados entre o circuito ventilatório e a máscara facial/
tubo endotraqueal (TET) e um segundo filtro no ramo
expiratório, na ligação à máquina de anestesia (Fig. 2).30

Figura 2. Setup do circuito ventilatório – adaptado de Brewster
DJ et al (2020), com autorização do autor

Existem filtros permutadores de calor e humidade que
permitem uma humidificação passiva e podem permitir ou
não a proteção bacteriológica e virológica, denominados,
respetivamente, HMEF (heat and moisture exchanging filters)
ou HME (heat and moisture exchangers).
Os filtros HMEF são uma boa escolha para o primeiro filtro,
devido às suas características e uma vez que a humidificação
ativa do ventilador deve estar desligada.31
O segundo filtro, no ramo expiratório, deverá ser um filtro
HEPA (high efficiency particulate arrestance), que é um filtro
respiratório de elevada eficiência. Alguns autores sugerem a
utilização de dois filtros HEPA.

29

No final do ato anestésico de um doente infetado ou suspeito,
os circuitos respiratórios, balão reservatório, tubo de
amostra de gases, absorvente (cal sodada) e filtros devem ser
descartados. Devem ser limpas todas as superfícies expostas
da área de trabalho de anestesia, sobretudo as que implicam
elevada manipulação.3,21
Nos

doentes

com

baixa

probabilidade

de

infeção

(assintomáticos com teste negativo), após procedimentos
cirúrgicos, poderá ser reutilizado o circuito respiratório,
desde que seja utilizado um novo filtro entre o circuito
ventilatório e a máscara facial/TET, e desinfetadas todas as
superfícies expostas da área de trabalho.
Não são necessários procedimentos de limpeza e desinfeção
dos componentes internos da máquina de anestesia, desde
que sejam usados filtros de elevada eficiência e as linhas de
amostra de gases estejam ligadas à parte do circuito protegida
por filtro.
Como proteção extra, poder-se-á conectar à linha de amostra
de gases um filtro de cateter epidural.29
Após utilização prolongada de uma máquina de anestesia,
como por exemplo em UCI durante vários dias, é necessária
uma limpeza de componentes internos. Devem ser seguidas
as recomendações do fabricante.

3.2.2. Restante equipamento

O ideal será utilizar o material descartável de forma racional.
Os materiais reutilizáveis devem ser descontaminados,
lavados, desinfetados, esterilizados e secos. O material
reutilizável usado para intubação, como o cabo e lâmina de
laringoscópio, deve ser lavado consoante indicações locais e
do fabricante. Se localmente o uso de lâminas descartáveis
de videolaringoscopia for uma limitação, há procedimentos
de limpeza que podem permitir a sua reutilização, e para tal
deverá ser consultada a recomendação ao fabricante.31
A utilização de material de laparoscopia ou endoscopia
pode estar associado a geração de aerossóis, pelo que deve
ser utilizado com precaução.32 Algumas medidas que podem
ser realizadas para reduzir o risco em procedimentos
laparoscópicos, são usar equipamento de proteção adequado,
limitar a pressão de insuflação à mínima necessária e
usar apenas o sistema de aspiração direto e ligado a um
equipamento com vácuo para retirar o pneumoperitoneu e o
fumo proveniente da cirurgia.32
Relativamente à comunicação com o exterior da SO, de modo
a evitar a contaminação, quer pela abertura das portas, quer
pela utilização de telefones, poderá ser instituído um sistema
próprio nas SO para doentes COVID-19, como a utilização de
um transceptor de mão (walkie talkie).

4. SEGURANÇA DOS
PROFISSIONAIS E DOENTES

Na retoma das atividades clínicas, a segurança dos doentes
e profissionais é imperativa, não só para evitar um aumento
da taxa de contaminação e conter a pandemia, mas também
para diminuir níveis de ansiedade que tanto prejudicam a
performance dos clínicos e a saúde dos nossos doentes.

4.1. Segurança do doente

Deve ser fornecida uma máscara cirúrgica a todos os doentes,
no momento da entrada no estabelecimento de saúde.20
Devem ser dadas instruções a todos os doentes, relativas
a medidas de etiqueta respiratória, bem como devem ser
facultadas condições para higienização das mãos.
Ninguém (incluindo doentes, profissionais de saúde e
utilizadores da instituição) deve circular dentro da instituição
hospitalar, sem ser portador de uma máscara cirúrgica.

4.2. Segurança dos profissionais de saúde

Os anestesiologistas têm um risco elevado de contactar
com doentes infetados por SARS-CoV-2, não só nos
procedimentos anestésicos, como também na manipulação
da VA do doente crítico COVID-19.8 Por isso, a adoção de
todas as recomendações de prevenção e controlo de infeção,
incluindo o uso correto do EPI, são cruciais para garantir a
sua saúde e segurança.
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4.2.1. Monitorização e Rastreio dos Profissionais

Os profissionais de saúde devem cumprir as recomendações
de prevenção e controlo da infeção, normalizadas pela
DGS, assim como, diariamente fazer a auto-monitorização
de sintomas sugestivos de COVID-19 (como febre, tosse,
dispneia, odinofagia, anosmia, diarreia).33
Na presença de sinais ou sintomas, o profissional de
saúde, deve seguir as indicações de isolamento vigentes na
instituição, para posterior encaminhamento para o Serviço
de Saúde e Segurança do Trabalho/Saúde Ocupacional.
É recomendado o rastreio sistemático de profissionais
assintomáticos, bem como disponibilidade de testes de
rastreio.

não assegura ausência de infeção, pelo que devem precaver-se
com medidas de proteção de acordo com as determinações
das autoridades nacionais e locais.37
Nos cuidados a doentes suspeitos ou com COVID-19, os
anestesiologistas devem, preferencialmente, usar roupa
descartável.20
Devem ser evitados procedimentos invasivos não urgentes/
emergentes em doentes infetados.16
Não devem ser utilizados adornos e acessórios não essenciais
(relógios, brincos, colares…).

4.2.2.1. Colocação e remoção do EPI

No contexto de pandemia, deve-se utilizar o EPI adequado,
de acordo com risco de exposição (tipo de procedimento),
com a serologia do doente e o estado epidemiológico local. 34
Todos os procedimentos geradores de aerossóis, referidos na
Tabela 2, exigem a utilização de máscara FFP2 (ou FFP3 nos
de risco mais elevado) e proteção ocular (com viseira e/ou
óculos).20,35 Atualmente sugere-se a seguinte atitude no que
concerne à utilização de EPI pelos anestesiologistas:
Na ausência, ou na impossibilidade de obter em tempo
útil o resultado do teste SARS-CoV-2, é recomendado aos
profissionais o uso de EPI adequado, assumindo que o doente
possa ser SARS-CoV-2 positivo.36
Os profissionais devem ter presente que um teste negativo

A colocação e remoção de EPI, principalmente no caso
de abordagem de um doente COVID-19 ou suspeito, deve
ser cuidada e monitorizada por um observador (se não for
possível, deve estar disponível um espelho). A remoção
constitui um dos momentos de maior risco de contaminação
e potencial infeção.
O método de colocação e remoção do EPI deve ser
uniformizado e padronizado em todas as instituições.
A informação sobre o procedimento deve estar disponível em
todos os locais onde se realiza a colocação e remoção do EPI.
Todos os profissionais devem ter treino e estar familiarizados
com a colocação e remoção do EPI.20,36
É importante a verificação da selagem da máscara após
a sua colocação.21 A remoção dos EPI deverá ser feita em
espaço próprio, e a remoção da máscara apenas numa zona
completamente descontaminada.

Tabela 2. Procedimentos potencialmente geradores de
aerossóis20,35

4.2.2.2. Reutilização ou uso prolongado de EPI

4.2.2. Equipamento de proteção individual

Procedimentos geradores
de aerossóis

Procedimentos geradores de
aerossóis de risco mais
elevado

Tosse/espirro/expetoração/vómito

Intubação traqueal

Ventilação não invasiva (VNI) /
ventilação com pressão positiva sem
selagem adequada

Extubação traqueal

Jet ventilation/high flow nasal oxygen
(HFNO)

Broncoscopia rígida e flexível

Desconexão acidental do circuito
ventilatório (ex: prone position)

Traqueostomia/traqueotomia

SAV até controlo definitivo da VA

Cricotiroidotomia

Nebulização através de máscara de
nebulização

Front-of-neck airway (FONA)

Aspiração sem sistema fechado;
colheita de amostras respiratórias
Procedimentos na proximidade
da VA (EDA, colocação de SNG,
estomatologia, cirurgia da área naso
e orofaríngea); cirurgia torácica
(pulmonar, cardíaca, esofágica); cirurgia
com utilização de instrumentos de alta
velocidade; drenagem torácica
EDA – endoscopia digestiva alta; SAV – suporte avançado de vida;
SNG – sonda naso-gástrica
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Não existe consenso quanto à reutilização ou uso prolongado
de EPI. Existe alguma evidência de que o uso prolongado é
preferível, comparativamente à reutilização.21
Apesar da controvérsia, exige-se o cumprimento das
seguintes precauções no manuseio da máscara:
• Evitar tocar ou mexer na máscara;
• Descartar a máscara se estiver suja ou visivelmente
contaminada ou ficar húmida;
• Higienizar as mãos sempre que tocar na máscara;
• Realizar teste de integridade após cada utilização.
No caso de uso prolongado, parece ser segura a utilização
contínua de FFP2 até ao máximo de quatro horas.39

4.2.2.3. Outras Considerações

Recomenda-se aos profissionais de saúde os devidos cuidados,
na colocação e remoção dos EPI, bem como a otimização dos
cuidados de higiene antes de ir para casa20,39, 41:
Consideram-se ainda os seguintes cuidados de forma a
manterem-se os profissionais e as suas famílias seguras:
• Levar para o hospital o estritamente necessário (por
exemplo, só as chaves e o telemóvel);
REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 2 - 2020

Gestão dos Procedimentos Anestésicos em Contexto de Pandemia COVID-19: Aspetos Clínicos e Organizacionais
Management of Anesthetic Procedures in COVID19- Pandemic Context: Clinical and Organizational Aspects

Tabela 3. Adequação do equipamento de proteção individual
Doente / Contexto

Contacto

EPI recomendado

Exemplos

Áreas comuns

Sem contato próximo
com doentes

Máscara cirúrgica
(mantida 4-6 horas e substituída sempre
que estiver húmida)

Circulação dentro do hospital
(fora de áreas coorte COVID-19)

Procedimento não
gerador de aerossóis

• Máscara FFP1 ou FFP2
• > 2 m quando possível
• Luvas e bata (se contacto com fluidos)

Doente não COVID-19
Procedimento gerador
de aerossóis

•
•
•
•

Máscara FFP2
Proteção ocular
Bata
Luvas

Procedimento não
gerador de aerossóis

•
•
•
•
•
•

Máscara FFP2
Bata reforçada impermeável
Luvas
Proteção ocular
Touca
Proteção sapatos

Procedimento gerador
de aerossóis

•
•
•
•
•
•
•

Máscara FFP3 (se não existir, usar FFP2)
Proteção ocular
Bata reforçada impermeável
2 pares de luvas
Touca
Proteção cervical / cógula
Proteção de sapatos e perneiras

Doente COVID-19
(ou suspeito)

• É recomendado o uso de roupa própria da instituição,
durante as horas de permanência no hospital;

• O telemóvel deve ser limpo com frequência antes, durante
•
•
•

e após as atividades de cuidados do doente, e ser mantido
num saco ziplock durante a permanência no hospital;
É recomendado estabelecer dentro de casa, zonas
contaminadas distintas das zonas limpas;
Deve considerar-se a remoção da roupa e a sua lavagem à
chegada a casa;
As superfícies do domicílio e zonas de contacto comum
(maçanetas, botões de elevadores, etc) devem ser limpas
com uma solução frequentemente com desinfetante eficaz
(por exemplo, álcool 70%, lixívia ou detergente).

5. PRÉ-OPERATÓRIO

Na retoma da atividade assistencial, a avaliação em consulta
pré-operatória de Anestesiologia irá incluir doentes cujas
cirurgias foram adiadas, doentes recuperados da COVID-19
e outros.
Em contexto de urgência, a observação pré-anestésica carece
do tempo que a avaliação programada pode contemplar.
Neste período, as medidas de mitigação do risco de
contaminação devem manter-se, numa perspetiva dinâmica,
antecipando uma segunda onda de COVID-19.42

5.1. Programação da atividade assistencial

O agendamento dos doentes para atividade assistencial
programada deve ter em conta os critérios de prioridade
estabelecidos (muito urgente, urgente, normal), os

Observação/consulta Anestesia regional
(ver capítulo abordagem do doente – anestesia regional)

Ver Tabela 2

Observação / consulta / anestesia regional
(neste último caso deve-se cumprir regras de assepsia)

Ver Tabela 2

adiamentos e deve usar, sempre que possível, scores objetivos
de prioridade, articulados com os serviços cirúrgicos.43
A abertura faseada da produção assistencial, deve ser iniciada
preferencialmente em regime de ambulatório,44 alargando
o âmbito deste e de programas de enhanced recovery
after surgery (ERAS), para reduzir os riscos associados ao
internamento hospitalar.

5.2. Processo de avaliação pré-anestésica

A avaliação programada dos doentes durante a fase de retoma
da atividade, deverá sofrer algumas alterações, mas todos
os doentes devem ter uma avaliação pré-anestésica.45 Desta
avaliação deve fazer parte: triagem do status COVID-19;
consulta de anestesia presencial ou não presencial e
observação pré-anestésica.

5.3. Características da pandemia e triagem

É indispensável a triagem do status COVID-19 do doente
e uma boa articulação com o Serviço de Patologia Clínica
e com os serviços cirúrgicos, para evitar cancelamento de
procedimentos e duplicação de exames.

5.3.1. Caraterísticas da pandemia

A triagem e avaliação dos doentes exige conhecimento sobre
as características da pandemia. Deve ser tido em conta o
período de incubação e o tempo de resposta imunológica. A
estimativa do tempo de incubação médio da doença é de 5,1
dias.46 Dos doentes sintomáticos, 97,5%40 desenvolve sintomas
até 12 dias após a exposição. Doentes assintomáticos (30%)
ou com sintomas frustes (56%) são também veículos de
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transmissão da infeção. Estudos sugerem que a resposta
imunológica surge 7 a 11 dias após contacto com o vírus,
embora alguns doentes possam desenvolver seroconversão
mais precocemente.46

5.3.2. Testes para SARS-CoV-2

A disponibilidade de testes é essencial à proteção de doentes
e profissionais, nesta fase.16,44,47
Existem duas categorias distintas de testes para o SARSCoV-2: testes que detetam o vírus, sendo a RT-PCR o gold
standard para a fase aguda da doença; e testes que avaliam
a resposta do hospedeiro, através da detecção de anticorpos
serológicos (IgM, IgA, IgG ou anticorpos totais). Os testes
imunológicos têm um custo estimado cerca de cinco vezes
inferior ao da RT-PCR.47,48
Para os doentes propostos para cirurgia, a RT-PCR é o teste
indicado.47
Quando se pretende avaliar se uma pessoa assintomática
ou com sintomatologia fruste teve contacto com o vírus no
passado, deve ser realizada a deteção de anticorpos.

5.4. Fase I: Consulta de anestesia (CA)

A CA, sempre que possível, deverá ser não presencial
(telechamada ou videochamada).
A elaboração de critérios de triagem para o tipo de
consulta (presencial e não presencial), deve ficar a cargo
dos anestesiologistas responsáveis, com base em dados
epidemiológicos, clínicos ou outros considerados pertinentes.
A consulta não presencial deve ter lugar com o acordo/
consentimento prévio do doente e respeitando as
determinações da DGS, devendo ficar devidamente registada
(relatório) e identificada como não presencial.49
Existe vantagem na utilização de videochamada, porque
permite a avaliação parcial da VA e biótipo do doente.
A avaliação pré-operatória deve incluir:
A história clínica e exame físico, a serem realizados nos 30
dias que antecedem a cirurgia.3 O exame físico poderá ser
realizado numa reavaliação próxima da ou na data da cirurgia.
O questionário clínico deve incluir:
• Triagem de sinais e sintomas de COVID-19: quadro de
infeção respiratória aguda com tosse, febre, dispneia
(mialgias, astenia, cefaleia, anosmia ou outros);
• Deverá ser avaliado possível contacto com caso e condições
de isolamento social.
• Nos doentes com história de COVID-19, devem ser
observados os critérios de cura, de acordo com a DGS.13
Deve ser também obtida a história da evolução clínica,
fase da recuperação e existência de sequelas, sendo
recomendável alguma prudência no que respeita ao
agendamento demasiado precoce de uma cirurgia nãourgente.
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B - Exames auxiliares de diagnóstico:50,51,52
• Hemograma completo;
• Restantes exames auxiliares, de acordo com o grupo etário,
patologia associada e tipo de cirurgia;
• Nos doentes que tenham tido COVID-19 deve-se ponderar
(de acordo com o risco anestésico, cirúrgico e o tipo de
anestesia e procedimento) outros exames analíticos após
infeção, para avaliar sequelas (creatinina, ionograma,
função hepática, troponina I, estudo da coagulação,
D-dímeros, fibrinogénio), eletrocardiograma (ECG) e
radiografia de tórax. A tomografia computorizada (TC)
de tórax está indicada se houver hipoxemia (aplicável ao
doente observado no contexto de urgência) ou em doentes
que tiveram necessidade de internamento por infeção
respiratória .

5.5. Fase II: Observação pré-anestésica

A observação pré-anestésica (OPA), que poderá ser realizada
na véspera ou no dia da cirurgia, deve contemplar a triagem
de SARS-CoV-2, incluindo a realização de testes diagnósticos
de fase aguda.
Se não tiver havido ainda contacto presencial com o doente,
nesta fase deve ser-lhe entregue o modelo de consentimento
informado para o procedimento anestésico, que deverá
contemplar informação sobre as medidas de mitigação
implementadas para minimizar o risco de infeção no hospital
(de forma a transmitir confiança). Deve também conter a
confirmação do doente sobre a veracidade das informações
fornecidas sobre a triagem epidemiológica e ausência de
sinais e sintomas COVID-19 e sobre o dever de cumprimento
distanciamento social.
Em cirurgias urgentes/emergentes, a OPA é um momento
único de avaliação, que deve também incluir a triagem de
SARS-CoV-2 e o consentimento informado. Deve promoverse a utilização de testes rápidos neste contexto.
Doentes propostos para cirurgia programada, devem ser
previamente testados para o SARS-CoV-2 nas 24-48 horas
anteriores à intervenção cirúrgica, de acordo com os recursos
locais. Se o doente tem teste negativo conhecido há mais
tempo, sugere-se que este seja criteriosamente triado, tendo
em conta o tempo médio de incubação da infeção (5 dias), o
risco de aumentar a sua morbi-mortalidade e o risco para os
profissionais de saúde.
Devem ser protelados os procedimentos eletivos dos casos
suspeitos ou que testem positivo. Os casos suspeitos devem
ser reavaliados após esclarecimento da razão da suspeição,
e caso, sejam sintomáticos, devem, concomitantemente,
estar quatro semanas assintomáticos e funcionalmente
recuperados. Os casos positivos devem ser reavaliados após
cumprirem os critérios de cura, de acordo com a DGS.
Sempre que o âmbito cirúrgico implique a presença de
acompanhante, este deve ser testado nas 24-48 horas
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anteriores à intervenção cirúrgica (preferencialmente nas 24
horas anteriores).
Aos doentes (e acompanhantes de crianças ou doentes
dependentes), deve ser dada indicação para cumprir
distanciamento social (ausência de contacto social, uso de
máscara nas deslocações e perante contactos familiares,
distância de segurança de dois metros) nos 14 dias que
antecedem a cirurgia (no mínimo 7 dias).
Os profissionais devem ter presente que um teste negativo
não assegura ausência de infeção, pelo que devem precaver-se
com medidas de proteção de acordo com as determinações
das autoridades nacionais e locais.
A transfusão de plasma convalescente parece melhorar o
resultado clínico dos infetados críticos, mostrando o efeito
protetor dos anticorpos. A deteção de assintomáticos que
foram infetados, e dependendo da validação dos testes
imunológicos e dos conhecimentos que se vão adquirindo
acerca da imunidade, pode no futuro ajudar a triar doentes
que não necessitem de fazer mais testes de fase aguda, e
contribuir para reformular a necessidade de isolamento
social em seropositivos.53,54
Assim, caso exista a possibilidade de realização de testes
sorológicos:
• Doente SARS-CoV-2 negativo, com anticorpos negativos
ou sem doseamento de anticorpos, cuja avaliação médica
não considere caso suspeito, pode ser operado, devendo
fazer teste de fase aguda a cada semana de internamento;
• Doente SARS-CoV-2 negativo com anticorpos positivos,
pode ser operado, não necessitando de mais testes para
SARS-CoV-2. Nestes doentes, será necessário avaliar
existência de sequelas da doença.

5.6. Condições físicas de acesso à consulta

A prestação de cuidados deve adotar medidas e circuitos
próprios adequados à mitigação do risco de contágio pelo
SARS-CoV-2.43
Deve ser obrigatória a higienização das mãos e o uso de
máscara facial à entrada da área da consulta, devendo os
serviços prestadores de cuidados proporcionar esses meios
(dispensadores de SABA e máscaras).
Nas salas de espera, os lugares devem estar condicionados, de
forma a respeitar a distância mínima de segurança (2 m) ou 2
cadeiras de intervalo.
A informação de distanciamento social obrigatório deve
estar afixada. O acesso à consulta deve ser restrito ao
doente agendado (quando autónomo). Excetuam-se os
acompanhantes de crianças e doentes dependentes.

5.7. Consentimento informado

O contexto atual veio trazer alguns desafios na colheita do
consentimento informado, principalmente pelos seguintes
motivos:

a) O contacto físico e proximidade ao doente devem ser
diminuídos;
b) Todas as atitudes que possam aumentar a aerossolização
devem ser evitadas;
c) A necessária paramentação pode ser um fator perturbador
na execução das técnicas propostas;
d) Os hospitais são potenciais focos de novas infeções, tendo
esta questão particular relevo aquando da realização de
cirurgia eletiva adiável;
e) A adaptação dos hospitais e dos seus circuitos exige
atualizações constantes, de forma a responder à evolução
das orientações da DGS e às suas particularidades
funcionais e de equipamento.
Mantém-se obrigatória a obtenção do consentimento
informado no período pré-operatório, sendo aconselhável:
• Esclarecer claramente o doente e seus cuidadores quanto
à pandemia COVID-19 e o risco de contágio interpessoal,
por forma a entenderem todas as fases e comportamentos
durante o seu tratamento;
• Evitar manipulações de elementos físicos por parte do
doente, nomeadamente o suporte em papel. Sendo assim,
a assinatura do consentimento informado deverá ser
idealmente realizada em tablet, com assinatura digital,
meio facilmente higienizável. Em alternativa, poderá
optar-se pela forma verbal do consentimento informado,
na presença de duas testemunhas, situação compatível com
a lei que o regulamenta;
• Em cirurgia programada, deverá ficar expresso
o compromisso com o dever de confinamento/
distanciamento social;
• Informar que a infeção com COVID-19 pode implicar
necessidade de internamentos prolongados, novos exames
e aumento da taxa de complicações e de morte;
• Esclarecer que, a necessária utilização do EPI poderá
perturbar as competências técnicas;
• Explicar ao doente que, parte do recobro, poderá ser feito
na sala do BO, por particularidades na gestão de doentes/
suspeitos COVID no pós-operatório.

6. ABORDAGEM CLÍNICA DOS
DOENTES

6.1. Anestesia geral e cuidados anestésicos
monitorizados

A escolha da técnica anestésica deve ser individualizada
e, por isso, adaptada ao estado físico de cada doente e ao
risco inerente dos profissionais de saúde. Paralelamente, é
importante lembrar que o anestesiologista deverá sempre
optar pela técnica com a qual está mais familiarizado.
Deve ainda, em contexto de pandemia COVID-19, intervir
precocemente e evitar cenários emergentes, em que o risco
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de contaminação aumenta.
Para o sucesso da técnica anestésica é fundamental o
planeamento atempado. Deve ser definida uma estratégia e
transmitida com clareza a todos os membros da equipa.

6.1.1. Anestesia geral em doente COVID-19

A abordagem da VA no doente COVID-19 é um procedimento
de alto risco para a equipa anestésica e cirúrgica, pelos
procedimentos geradores de aerossóis que implica (ver
Tabela 2).
Para o doente COVID-19 crítico, a intubação traqueal é um
procedimento de elevado risco: 10% dos doentes desenvolve
hipoxemia grave (Sat.O2 < 80%), aproximadamente 2%
evoluem para paragem cardiorrespiratória.31
São várias as recomendações publicadas pelas sociedades
nacionais e internacionais,29,31,35,56-58 para a abordagem da via
aérea, das quais salientamos as mais determinantes.

PREPARAÇÃO:

1. Equipa para abordagem da VA:
O planeamento e a preparação da equipa são fundamentais:
briefing com toda a equipa, definição da estratégia e atribuição
de papéis.
Planear a comunicação, dificultada pelo uso do EPI:
linguagem estandardizada, clara, simples e concisa;
considerar a necessidade de elevar o tom de voz; colocar

Figura 3. Constituição e distribuição dos elementos da equipa: 1No interior da SO: um anestesiologista e um enfermeiro (opção
de segundo anestesiologista de apoio); 2- Na antecâmara: um
enfermeiro (opção de segundo anestesiologista de apoio); 3 –
Exterior: dois elementos de apoio
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identificação dos profissionais visível.
Antecipar a forma de comunicação com o exterior (ex.:
telemóvel próprio da sala ou walkie talkie).
Limitar o número de elementos presentes durante a
intubação/extubação; não obstante recomendações citarem
a presença de três elementos no interior da SO,1,6 os autores,
por consenso, consideram o esquema da Fig. 3 adequado e
reprodutível.56
A intubação traqueal com foco na segurança, rapidez e sucesso
à primeira tentativa, deve ser realizada pelo anestesiologista
mais experiente.
Múltiplas tentativas aumentam o risco para o doente e para
a equipa.
Considerar excluir da equipa destacada para doentes
COVID-19, os elementos vulneráveis: idade > 60 anos,
imunodeprimidos, grávidas e com comorbilidades,
nomeadamente patologias cardíacas, doenças respiratórias
crónicas, diabetes, doença oncológica recente.31,35
2. Ajudas cognitivas
A incidência de erros durante a abordagem da VA aumenta
com o stress, mesmo entre profissionais experientes. As
ajudas cognitivas vão permitir à equipa manter-se focada e
seguir linhas orientadoras.31
Recomendamos a criação/adoção em cada instituição de:
• Listas de verificação/infográficos: material de abordagem
da VA (Fig. 4); fármacos e equipamentos.
• Algoritmos para a abordagem da VA e VAD em
contexto de COVID-19, do grupo de VAD da SPA58 e
algoritmos de reanimação adaptados a COVID-19, do
European Resuscitation Council/Conselho Português de
Ressuscitação (CPR) (quando infográficos disponíveis) ou
do Resuscitation Council (UK).
• As ajudas cognitivas devem estar acessíveis/visíveis na sala
operatória.

Figura 4. Sugestão de infográfico para material de VA,
reproduzido com autorização do autor de Cook TM, et al.202031
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3. Plano anestésico
O plano anestésico deve ser seguro, simples, familiar,
confiável e robusto.35
4. Material
Via aérea:
• É recomendado videolaringoscópio, idealmente com visor
separado e lâminas descartáveis, assegurando que a escolha
permite o sucesso da técnica;
• Apesar desta recomendação, o anestesiologista deve
abordar a VA com o equipamento com que está mais
familiarizado;
• O TET deve ser preparado (angulado e lubrificado)
previamente; preferir colocar introdutor adequado;
• Se a condição clínica do doente sugerir necessidade de
ventilação mecânica prolongada, pode ser considerado,
tubo com aspiração subglótica59;
• Na situação de intubação falhada, com necessidade de
colocação de dispositivo supraglótico (DSG), preferir um
de segunda ou terceira geração;
• Para intubação em doente acordado, considerar
fibroscópios descartáveis, com visor separado e escolher o
TET de menor diâmetro que seja adequado32;
• O uso de anestésicos locais deve ser usado com extremo
cuidado, para evitar aerossolização ou provocar tosse no
doente32;
• Deve estar disponível um manómetro para medir a
pressão do cuff e reduzir o risco de fugas e consequente
aerossolização.35
• Dispositivos supraglóticos: apesar da IT ser a técnica de
eleição neste contexto pandémico, a introdução e remoção
do DSG parecem estar associadas a uma menor produção
de aerossóis. Durante a manutenção, pela presença
de fuga, haverá um maior risco de aerossolização, que
poderá ser minimizado com: seleção criteriosa do doente
e do procedimento; usar um DSG de segunda ou terceira
geração; realizar uma técnica de inserção cuidadosa;
optar por ventilação espontânea sempre que possível; ou
ventilação controlada com pressões de pico da VA baixas.64
Aspiração:
• Considerar utilizar sistema de aspiração em circuito
fechado;
• Utilizar cânula de aspiração rígida para aspiração de
secreções da boca/orofaringe.
Ventilador/circuito (ver capítulo 3):
• O ventilador deve estar testado e programado. A
humidificação ativa não é recomendada;31
• Se não estiver disponível ventilador, utilizar sistema de
ventilação manual descartável – Ambu® ou Mapleson C
(Fig. 5).59

Figura 5. Sistema de ventilação manual Mapleson C - reproduzido
de documento de orientação de abordagem de VA -CHLO, com
autorização do autor

Dispositivos/barreiras de proteção para abordagem da via
aérea:
De forma a aumentar a segurança da equipa envolvida na
abordagem da VA, diminuindo a carga viral no ambiente da
SO, surgiram opções de dispositivos de proteção inovadores,
destinados a complementar e aumentar a proteção conferida
pelo EPI, nunca devendo, no entanto, substituir a sua
utilização.
O primeiro foi a aerosol box, apresentada por Lai Hsien-Hung,
em Taiwan,60 que possui já novas versões,61 e cuja eficácia foi
avaliada por simulação.62
A nível nacional e internacional, foram sugeridas outras
modalidades de interfaces impermeáveis,59,63-68 cujo interesse
também já foi demonstrado (mas não validado).69
Existem vantagens e desvantagens na utilização destes
dispositivos, que devem ser consideradas por cada instituição
individualmente. Contudo, convém referir que a sua eficácia
não foi comprovada e a sua utilização pode interferir
negativamente na ergonomia e na performance da técnica,
nos doentes com biótipos específicos, como os obesos, ou
nas situações de VAD, bem como a existência de riscos de
manipulação dos dispositivos.70-72
Em qualquer dos casos, é de primordial importância que seja
garantido o treino respetivo, de forma a não pôr em risco o
sucesso da primeira tentativa de intubação.72
Fármacos:
Recomendamos a preparação antecipada dos fármacos e
efetuar dupla verificação, antes de entrar na SO.
• Para ISR, são recomendadas doses de succinilcolina 1-1,5
mg/kg ou rocurónio 1-1,5 mg/kg.29,35, 31,56-57
• Nos doentes com quadro respiratório agudo, o risco de
colapso cardiovascular é elevado e deve ser considerado
nas opções farmacológicas.
• Antecipar a necessidade de vasopressores e inotrópicos e
ponderar a escolha do hipnótico de acordo com o estado
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clínico do doente e experiência pessoal.

• Profilaxia de náuseas e vómitos – o vómito é gerador de
•
•
•

aerossóis.8
Se optar por rocurónio para BNM, deve ter disponível
sugamadex 16 mg/kg.
Assegurar uma intubação e extubação suaves e minimizar a
tosse - ponderar a administração de lidocaína endovenosa,
remifentanilo ou dexmedetomidina (esta na extubação).
Estar atento às possíveis interações farmacológicas entre
os fármacos dirigidos ao tratamento da COVID-19 e os
utilizados durante a anestesia. A consulta do Anexo 1
poderá orientar esta avaliação.

5. Monitorização
A monitorização do doente deve ser planeada, recomendandose:
• Monitorização standard da ASA, com avaliação de
temperatura, evitando as vias esofágica, nasofaríngea e
retal;
• Usar monitorização do relaxamento muscular31 e da
profundidade anestésica, sempre que disponíveis e quando
aplicável;
• Antecipar a necessidade de outras formas de monitorização,
por exemplo, pressões invasivas, entre outras.

PROCEDIMENTO:

1. Intubação

Pré-oxigenação:
• Otimizar posicionamento do doente: considerar elevação
da cabeceira (25º a 30º).
• Minimizar o intervalo de tempo após remoção da máscara
cirúrgica e início de pré-oxigenação.
• Máscara facial com FiO2 100% e fluxo baixo de gases
frescos (< 5-6 L/min), durante 3 a 5 minutos. Manter uma
boa selagem da máscara com as duas mãos.
Indução anestésica:
• Sempre que possível, optar por ISR, usando rocurónio ou
succinilcolina. Confirmar profundidade anestésica e BNM,
de forma a evitar reatividade da VA.
• Evitar ventilação por máscara facial e, quando necessário,
ventilar com volumes e pressões baixos e frequências
elevadas, mantendo selagem adequada a duas mãos, com
ajuda de um segundo operador para ventilar. O tubo
de guedel/nasofaríngeo, preferencialmente, colocado
após perda de consciência, podem ajudar a reduzir a
pressão de ventilação. As manobras de elevação do
queixo ou subluxação da mandíbula aumentam o risco
de aerossolização. Ponderar cobrir boca/nariz com
compressas molhadas para evitar dispersão de aerossóis.
• Considerar administração de fármacos que reduzam a
reatividade da VA.
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Abordagem da via aérea:
• Considerar uso de interface entre anestesiologista e doente.
• Evitar fibroscopia e optar por videolaringoscopia indireta
sempre que disponível. Considerar uso de estiletes (bougie/
condutor) e lâminas hiperanguladas (como a McCoy e
D-blade), para minimizar tempo de intubação.
• Se optar por intubação sem condutor, colocar clamp no
TET antes da intubação. Se intubar com condutor, clampar
após retirada incompleta do condutor.
• Recomenda-se, contudo, que o anestesiologista use o
equipamento de abordagem de VA, com que está mais
familiarizado.
• Após verificar passagem das cordas vocais, insuflar
cuff, conectar ao circuito anestésico (com ventilador
programado previamente e em standby) e, só depois,
desclampar e iniciar ventilação.
• Confirmar intubação traqueal precocemente, através da
capnografia, expansão torácica e parâmetros respiratórios.
Verificar profundidade de inserção do TET.
• Evitar auscultação pulmonar pela dificuldade inerente ao
uso de EPI e para evitar a contaminação cruzada.
• Verificar e ajustar pressão do cuff com manómetro, para
reduzir a fuga de gases. Insuflar até 20-30 cm H2O.
• Colocar compressas humedecidas na boca/nariz e proteção
ocular absorvente.
• Após abordagem da VA, proteger o material usado,
descartar e descontaminar. Remover primeiro par de luvas.
• Se intubação traqueal sem sucesso, considerar ventilação
por máscara facial/DSG. Executar plano B/C, de acordo
com algoritmo de VAD - COVID-19 da SPA.
Circuito anestésico:
• Evitar desconexão acidental do circuito, sobretudo durante
posicionamento. Se necessário, clampar TET, colocar
ventilador em standby e manter o filtro conectado ao TET,
assegurando profundidade anestésica e menor reatividade
da VA.
Aspiração:
• Idealmente em doente sob BNM. Usar sistema de aspiração
fechado.
Ventilação:
• Aplicar estratégia de ventilação protetora com tidal volume
(Vt) 4-8 mL/kg (peso ideal) e baixa pressão inspiratória
(pressão de plateau < 30 cm H2O), de forma a minimizar
a incidência de barotrauma e o risco de lesão associada ao
ventilador.
Manutenção:
• Fluidoterapia restritiva; preferir soluções cristalóides
balanceadas.37
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2. Extubação
• Ponderar risco/benefício de extubação, de acordo com

as comorbilidades do doente e tipo e duração de cirurgia
realizada.
• Se a opção for manter o doente intubado, contactar UCI e
transferir, de acordo com o protocolo de transporte.
• Se a opção for a extubação na SO ou na UCI:
1. Utilizar kit de extubação (máscara facial + óculos nasais
+ máscara cirúrgica + interface protetora, se adotada
pela instituição).
2. Cumprimento dos critérios clínicos para extubação.
3. Ponderar a utilização de fármacos antieméticos.
4. Reversão completa do bloqueio neuromuscular (com
sugamadex).
5. Ponderar administração de medicamentos para reduzir
a probabilidade de tosse com a extubação. Em ordem de
eficácia: dexmedetomidina > remifentanilo > lidocaína
endovenoso.
6. Colocar óculos nasais ao doente, antes da extubação.
7. Evitar aspiração de secreções desnecessária.
8. Colocar interface entre o anestesiologista e o doente (se
protocolado pela instituição).
9. Proceder à extubação, quando adequado. Optar por
retirar o TET ainda conectado ao ventilador ou, se
for desconectado primeiro, deverá ser clampado. Em
qualquer das situações, o ventilador deverá estar em
modo standby.
10. Após extubação, adaptar máscara facial, mantendo
selagem a 2 mãos.
11. Colocar máscara cirúrgica no doente, ainda com
permanência da interface e por cima dos óculos nasais.
12. Remover interface, descartando imediatamente para
saco de resíduos grupo III (se descartável) ou garantindo
descontaminação imediata e adequada (se reutilizável).

6.1.2. Cuidados anestésicos monitorizados em
doente COVID-19

Uma vez que a abordagem da VA durante uma anestesia geral
(AG), aumenta o risco de aerossolização, optar por cuidados
anestésicos monitorizados (CAM), pode ser uma opção em
vários contextos, pelo menor risco de transmissão, quando
usado o EPI.
Salientamos fatores a considerar:
• Alguns procedimentos são realizados com a equipa,
na proximidade, ou mesmo na VA do doente (ver
procedimentos geradores de aerossóis - Tabela 2)
• A conversão emergente de CAM em AG é indesejável (risco
elevado de produção de aerossóis);
• Sempre que exista um risco elevado de conversão para
AG, ou mesmo um período prolongado de suporte com
O2, será mais prudente escolher AG como primeira opção,

evitando conversão emergente e pouco controlada para
AG, aumentando o risco de contaminação;

• Elevar o fluxo de O2, através de cânula nasal ou máscara

facial, e a ventilação com máscara facial, são procedimentos
com risco de aerossolização.

As etapas de preparação devem ser as mesmas que referimos
na secção sobre anestesia geral.
Deverá:

• Ser elaborado plano anestésico ponderado e individualizado;
• Ser realizada monitorização standard da ASA;
• Usar fármacos com que está mais familiarizado e manter
o mínimo nível possível de sedação, de forma a evitar
manobras na via aérea. Ponderar TCI, se disponível e
treinado para tal;

• Sempre que for necessária oxigenoterapia, preferir fluxos
inferiores a 5/6 L/min (mínimo fluxo necessário para
atingir SpO2 > 94%)25;

• Manter distância de segurança da VA, sempre que
possível. Ponderar uso de interfaces de barreira durante o
procedimento.

• Colocar máscara cirúrgica no doente, durante todo o
procedimento, inclusivamente se sob oxigenoterapia de
baixo fluxo (por cima dos óculos nasais)25;

• No caso da endoscopia digestiva alta (EDA), a máscara é
retirada apenas para realização do exame e apenas durante
o procedimento, devendo ser colocada logo que o exame
termine e mantida até que o doente abandone a unidade
de saúde26;

• Estar preparado para, de forma rápida e segura, converter
CAM em AG, assumindo um limiar muito mais baixo do
que o habitual para IT;

• Considerar que os doentes assintomáticos do ponto de vista
respiratório, não necessitam de IT, e que esse procedimento
representa elevado risco de aerossolização, pelo que
não deve ser opção rotineira para proteção da equipa; a
segurança da equipa será acautelada pela utilização de EPI
adequado.

6.1.3. Em contexto de urgência/emergência em
doentes sem rastreio
Os doentes em contexto de urgência/emergência deverão ser
considerados “suspeitos COVID-19”.
Independentemente da escolha de técnica anestésica, é
recomendado que se adotem as mesmas medidas de atuação
preconizadas para doentes COVID-19.
O rastreio para SARS-CoV-2 deverá ser realizado o mais
precocemente possível, sem atrasar o procedimento urgente/
emergente.
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6.1.4. Doente não COVID-19

EPI para alto risco de transmissão (aerossóis)

Atualmente, dada a transmissão comunitária ativa, as
intervenções na VA são consideradas de alto risco.
Mesmo perante um doente não COVID-19, deve-se ponderar:
• Manter equipas reduzidas ao essencial para o procedimento.
• A abordagem da VA pode ocorrer em ambiente com pressão
positiva, mas a restante equipa só deve entrar na SO após
cumprir o tempo de espera necessário para remoção de
aerossóis, de acordo com a renovação do ar por hora (ver
Tabela 1).73
• Adequar a técnica de indução a cada doente, não
generalizando a ISR.
• Avaliar o risco-benefício de utilização de DSG,
nomeadamente em contexto de cirurgia de ambulatório,
optando pelos que garantem uma melhor selagem da via
aérea.
• Usar sistema de aspiração aberto, mas evitar aspiração
desnecessária.
Cada instituição deve adaptar os seus protocolos à sua prática
clínica e à realidade da sua população, devendo sempre ser
ajustados temporalmente, de acordo com a evolução da
pandemia.

6.1.5. Anastesia regional

No contexto atual de pandemia por COVID-19, a realização
de técnicas regionais permite uma gestão segura e
ambientalmente sustentável, quando comparada com a AG.
Devidamente selecionada e realizada, anestesia regional
(AR) não é considerada geradora de aerossóis, assegura uma
superior estabilidade ventilatória e hemodinâmica, quase
sempre viabiliza um eficaz controlo da dor, reduz ou elimina
a utilização de opióides e contribui para uma diminuição
global da morbimortalidade. Acresce o facto de promover
rotação de doentes mais eficaz das SO, menor consumo de
recursos, com menor ocupação de camas nas UCI e tempos
de internamento, factos que, no contexto actual, assumem
uma importância fundamental.74
a) EPI na realização de técnicas regionais74,75
Dada a fase de transmissão comunitária, considera-se os
EPI para baixo risco de transmissão, em doentes COVID
negativos. No caso de doentes COVID positivos ou suspeitos,
a abordagem processa-se da seguinte forma:
EPI para baixo risco de transmissão (gotículas)

• Técnicas de anestesia regional per se (procedimento não gerador de aerossóis)
• Técnicas de intervenção em dor crónica
*Considerar máscara cirúrgica caso haja necessidade de racionamento de EPI,
avaliando caso a caso.
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• Técnicas de elevada proximidade à VA do doente (bloqueios da cabeça e
pescoço, bloqueios proximais do membro superior);
• Risco elevado de conversão intraoperatória para AG;
• Procedimento cirúrgico gerador de aerossóis;
• Doente incapacitado/não colaborante no uso de máscara cirúrgica.

a) Pré-operatório
1) Avaliação do doente e exames complementares de
diagnóstico
Deverão manter-se as boas práticas da avaliação préprocedimento. Com especial enfoque para a avaliação da
função ventilatória (eventuais contraindicações para a
realização de técnicas associadas a bloqueio do nervo frénico
e disfunção do diafragma, e risco de pneumotórax; considerar
riscos aumentados para as técnicas de neuroeixo, tais como
“bloqueios altos” e agravamento da capacidade residual) e
função cardiovascular do doente com COVID-19.
É, igualmente, imperativo registar no processo clínico a
existência de eventuais défices neurológicos prévios à
realização de técnicas regionais, dado estarem descritas
alterações neurológicas associadas à COVID-19.76
Os exames complementares de diagnóstico (ECD) em
doentes COVID-19 suspeitos, deverão incluir a contagem de
plaquetas no dia do procedimento e ECG para todos aqueles
medicados com fármacos associados a risco de síndrome de
QT longo (exemplo, hidroxicloroquina).
Devido ao status procoagulante associado à infecção por
COVID-19, estes doentes são frequentemente medicados com
doses terapêuticas de heparinas de baixo peso molecular, o
que obriga a uma gestão segura de técnicas invasivas, como
neuroeixo e bloqueios profundos e respeitadas as normas
vigentes de abordagem dos doentes com alterações da
coagulação.
2) Local ideal para realização das técnicas
A realização da AR deverá ser feita pelo anestesiologista mais
experiente e na SO.
Em doentes COVID-19, as salas de indução não devem ser
usadas, para evitar o risco de infeção cruzada.77
3) Proteção dos equipamentos (ultrasonografia e
neuroestimulador) e sala operatória 74,75,78–81
• Antes do procedimento, preparar e proteger todo o material
(ecógrafo, sondas, neuroestimulador, etc.) e fármacos a
utilizar, envolvendo-os em películas plásticas; de forma a
assegurar a proteção de todo o cabo da sonda, poderá ser
utilizada uma manga previamente cortada na ponta, que
cubra o cabo proximalmente e deverá ser colocada uma
segunda manga estéril na extremidade distal do mesmo.
Deverá sempre ser privilegiado material descartável;
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• Evitar material prescindível na sala (carrinho do ecógrafo,
•
•

•

•
•

sondas não utilizadas, impressora...). Se necessário material
adicional, solicitar a um dos elementos de apoio no exterior;
Idealmente, o ecógrafo será portátil, touch-screen e de uso
exclusivo para doentes com COVID-19;
No final do procedimento, o material reutilizável deverá
ser desinfetado segundo as normas da instituição (GCLPPCIRA). Deve ser respeitado o tempo de contacto de cada
desinfetante. Como exemplo amplamente utilizado, os
toalhetes de amónio quaternário e biguanida polimérica
demonstraram ser eficazes contra o SARS-CoV-2 e vírus
similares;
A cobertura de plástico deve ser desinfetada
antes
de
ser
removida,
ainda
na
sala.
Uma vez removido da sala, todo o equipamento deve ser
novamente limpo e desinfetado, respeitando as normas da
instituição e do fabricante;
O material descartável será acondicionado em sacos de
plástico fechados e processado segundo as normas da
instituição;
Recomenda-se uma descontaminação terminal com luz
ultravioleta.

4) Plano de atuação (pré operatório)
Tabela 4. Checklist anestesia regional (exterior da sala)
CHECKLIST - exterior da sala operatória
1. Colocação de EPI – equipa e observador
2. Colocação de máscara cirúrgica no doente
3. Identificação do doente
4. Alergias e perfil de coagulação
5. Consentimento cirúrgico e anestésico.
6. Plano cirúrgico confirmado e local cirúrgico marcado
7. Equipamento necessário disponível:
a) Material de proteção da sonda e ecógrafo;
b) Material específico da técnica (agulha de bloqueio, neuroestimulador,
ecógrafo e respectiva sonda, gel ecográfico, outras agulhas e seringas)
e desinfecção (tabuleiro com compressas, campos, desinfectante
cutâneo adequado, etc);
c) Fármacos adequados para realização da técnica (anestésico local (AL)
+/- adjuvantes, sedativos);
d) Equipamento de ressuscitação (carro de reanimação, kit de
intoxicação AL) prontamente disponíveis.

b) Intra-operatório

1) Plano de atuação (intra-operatório)
Tabela 5. Checklist anestesia regional (na sala operatória)
CHECKLIST - na sala operatória
• Monitorização standard do doente
• Oxigénio suplementar, se necessário (privilegiar meios de menor
aerossolização)
• Sedação, se adequado (ver secção CAM deste capítulo)
• Técnica asséptica
• Utilização de unidades de gel ecográfico individuais
• Antes da inserção da agulha - STOP before you block
• Dupla confirmação (marcação do local cirúrgico e o local e lateralidade
do bloqueio)
• Após realização da técnica, testar a eficácia da mesma (nível e tipo de
bloqueio)
• Desinfeção e limpeza posterior da sonda e ecógrafo, de acordo com
protocolo hospitalar em vigor.

2) Sedação e oxigenoterapia
Idealmente, toda a sedação deverá ser minimizada, por forma
a evitar-se depressão respiratória ou a necessidade de recorrer
a dispositivos de resgate da VA.75
Em doentes sedados, será desejável a monitorização do CO2
expirado (EtCO2). Alternativamente, a frequência respiratória
poderá ser obtida pelo sistema de eletrocardiografia
(impedância da pletismografia).
Se necessária suplementação com O2, aconselha-se:
a) Cânula nasal sob a máscara cirúrgica do doente bem
adaptada;82
b) Se necessidade de fluxos superiores – aplicar máscara
facial simples sob a máscara cirúrgica, bem adaptada à
face do doente.57,82,83

3) Técnicas de anestesia regional
• Planeamento criterioso para realização de técnicas do
neuroeixo, de forma a evitar conversão para AG. Sublinhase, neste ponto, a importância da comunicação eficaz entre
o anestesiologista, equipa cirúrgica e o doente;
• Realização de técnica asséptica;
• Optar por AL mais adequados ao procedimento, fazendo
um balanço sensato entre necessidade de recobro fast-track
e duração eficaz da analgesia no período pós-operatório,
para o procedimento em questão;
• Considerar contagem de plaquetas e hipocoagulação
prescrita; as contraindicações para as técnicas do neuroeixo
e bloqueios profundos respeitam as normas em vigor;
• Todas as técnicas deverão ser testadas de forma sistemática
antes do procedimento.
3.1) Técnicas do neuroeixo (particularidades)
• Deve optar-se por fármacos e doses que permitam uma
duração de anestesia ligeiramente superior à previsão da
cirurgia; não parece haver necessidade de ajuste da dose de
AL ou adjuvantes;
• No contexto de cirurgia de ambulatório, poderá ser
pertinente ajustar doses de fármacos de longa duração ou
optar por anestésicos locais de duração intermédia (como
exemplo, prilocaína), de forma a não atrasar recobro e
alta;84
• Apesar da literatura não ser consensual, o doente
COVID-19 poderá apresentar quadros de hipotensão
mais acentuada, motivo pelo qual esta entidade deverá ser
prevista e prontamente tratada.
3.1.1) Bloqueio subaracnoideu (BSA) - foi identificado vírus
SARS-CoV-2 no líquido cefalorraquidiano (LCR) de alguns
doentes diagnosticados com encefalite COVID-19. Assim,
não é recomendável rejeitar a primeira gota previamente à
administração do fármaco intratecal.
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3.1.2) Bloqueios contínuos do neuroeixo - avaliar risco/
benefício das respetivas técnicas contínuas, atendendo à
potencial necessidade de recorrer a hipocoagulação, pela
evolução da infeção por SARS-CoV-2, devendo ser mantida
a referenciação à unidade de dor aguda (UDA) e vigilância
ativa destes doentes no pós-operatório, assim como uma
estreita comunicação com toda a equipa envolvida.
3.2) Bloqueios de nervos periféricos (particularidades)
• Técnicas realizadas com doente sob AG, nomeadamente
técnicas fasciais, a abordagem e posicionamento devem
ter em consideração o risco de desconexão do doente do
ventilador e consequente risco de aerossolização;
• No contexto de cirurgia de ambulatório, devem ajustarse fármacos (como exemplo, lidocaína ou mepivacaína) e
doses de forma a não atrasar recobro e alta;
• Fármacos adjuvantes – a utilização de dexametasona em
dose única parece ser segura; inclusive, poderá amenizar
o status pró-inflamatório na fase inicial da doença
pulmonar, com mínimo impacto na imunossupressão
do doente;85 a administração de lidocaína endovenosa
constitui uma vantagem na abordagem multimodal da dor
aguda no doente COVID-19, tendo como efeito paralelo,
a minimização do estímulo da tosse, na intubação e
extubação destes doentes.86 Deverá ser tida em conta a
sedação, bradicardia e hipotensão associadas à utilização
de clonidina e dexmedetomidina, em doentes infetados
com potenciais alterações da função cardíaca.

c) Pós-operatório
• Deverão ser mantidos os princípios relativamente ao
•

recobro dos doentes, infradescritos no capítulo “Pósoperatório” destas recomendações;
Deverão manter-se os critérios de referenciação destes
doentes à UDA, principalmente se utilizadas técnicas de
analgesia não convencionais (ver capítulo 8).

Complicações
associadas
à
anestesia
regional
(particularidades)
a) Cefaleia pós punção da dura – privilegiar a abordagem
conservadora na abordagem destes doentes; o bloqueio do
gânglio esfenopalatino é considerado um procedimento
potencialmente gerador de aerossóis, pelo que não está
recomendado; em relação ao blood patch epidural, este
deverá ser adiado até negativação, dada a carga viral destes
doentes e a problemática da injeção de sangue autólogo
infectado no espaço epidural. No entanto, poderá ser
ponderada a sua realização se CPPD severa e incapacitante,
tendo em conta sempre a contagem de plaquetas e pausas
adequadas na hipocoagulação prescrita.75
b) Intoxicação por anestésicos locais (LAST) – minimizada
pela utilização de ultrassonografia, aspiração frequente
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entre as doses fraccionadas de AL. Deverá, igualmente,
optar-se por regimes que não ultrapassem a dose máxima
de AL (principalmente se bloqueios múltiplos ou com
necessidade de grandes volumes de AL), com eventual
necessidade de abordagem emergente de VA e SAV
(elevado risco de contaminação);
c) Lesão neurológica – igualmente mediada pela presença
de enzima conversora de angiotensina (ECA) no tecido
neuronal, os mecanismos de lesão neurológica parecem
ser via hematogénica e via neuronal retrógrada. Até
19% dos doentes COVID-19 apresentam sintomas
neurológicos periféricos e 5% têm dor no território de um
nervo específico.76 Este estudo refere, ainda, a presença de
ácido nucleico do SARS-CoV-2 no LCR. Por este motivo,
deverá ser realizado um exame neurológico sumário, com
eventuais défices ou sintomas previamente à realização
da técnica regional. Havendo vantagens inegáveis na
realização de técnicas regionais nestes doentes, mantémse a premissa das boas práticas aquando da realização das
mesmas.87
d) Hematoma epidural – manutenção de protocolos
de vigilância apertada de sintomas red flag (bloqueio
sensitivo e/ou motor de novo, retenção ou incontinência
urinária, fecal ou dor lombar de novo), com envolvimento
da enfermagem no internamento e do próprio doente
como responsável principal de alerta; na presença destes
sintomas, deverá ser ativada, de imediato, a equipa da dor
aguda.
ABORDAGEM DA GRÁVIDA88
Todas as grávidas internadas nas Unidades Obstétricas
devem realizar, sempre, o teste de rastreio a SARS-CoV-2.
Quando está planeado um procedimento eletivo, este só
deve ser realizado quando o resultado do teste for conhecido.
Deverá ser transmitido à grávida, de forma clara, toda a
informação relativa à sua condição clínica e aos procedimentos
inerentes. Pode ser permitido manter consigo o telemóvel,
de forma a minorar os efeitos do isolamento e podendo ser
a forma privilegiada de comunicação com equipa de saúde.
A comunicação interdisciplinar deverá ser promovida,
para que a estratégia delineada contemple as especificidades
de cada valência clínica: Anestesiologia, Obstetrícia,
Neonatologia e Enfermagem.
É de extrema importância que a equipa realize briefing,
de forma a planear as etapas e os procedimentos a prestar
à grávida/puérpera. De igual modo, sobretudo quando
ocorreram eventos críticos, deve realizar-se debriefing, de
forma a melhorar a performance da equipa em situações
semelhantes.
As Unidades Obstétricas devem promover exercícios de
treino dos procedimentos implementados, no contexto da
pandemia e de outros procedimentos que se tornaram mais
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Tabela 6. Técnicas regionais em doentes infetados por SARS-CoV-2
Técnica

Indicação clássica

Alternativas

Racional

Bloqueio do plexo braquial
a nível interescalénico

Cirurgia de ombro, clavícula
e membro superior proximal

Bloqueio do tronco superior (anestesia); nervo
supraescapular e do nervo axilar (analgesia)

Menor envolvimento
do nervo frénico

Bloqueio do plexo cervical superficial

Cirurgia de ombro ou
clavícula

Bloqueio dos nervos supraclaviculares

Menor envolvimento
do nervo frénico

Bloqueio do plexo braquial
a nível supraclavicular

Cirurgia de membro superior

Bloqueio do plexo braquial a nível axilar

Menor envolvimento do
nervo frénico; menor risco de
pneumotórax

Bloqueio plexo braquial
a nível infraclavicular

Cirurgia de membro superior

Bloqueio do plexo braquial a nível axilar

Menor risco de pneumotórax

Bloqueio paravertebral torácico

Cirurgia torácica unilateral

Bloqueio eretor da espinha; MTP*;
retrolaminar; intercostal

Menor risco de pneumotórax;
menor afeção de fibras
cardioaceleradoras

Múltiplas

A avaliar caso-a-caso

Status de hipocoagulação;
trombocitopenia

Múltiplas

A avaliar caso-a-caso

Risco de desconexão do
circuito ventilatório

Múltiplas

A avaliar caso-a-caso

Menor necessidade de
conversão para AG

Bloqueios profundos

(ex: bloqueio do plexo lombar, nervo ciático
por via parassagrada, transglútea ou anterior)

Bloqueios que impliquem
reposicionamento de doente ventilado
(ex: bloqueio eretor da espinha)

Bloqueios com o qual o anestesista
tenha pouca experiência
*MTP – mid-point transverse process to pleura

exigentes neste contexto.
As grávidas com COVID-19, sem patologia obstétrica
e gestação superior a 24 semanas, que necessitem de
internamento por patologia respiratória, devem ser internadas
em unidades hospitalares dotadas de Cuidados intensivos,
Serviço de Obstetrícia e Neonatologia, no mesmo edifício.
A alta hospitalar da puérpera deverá ser o mais precoce
e todas as especialidades médicas envolvidas deverão
contribuir para que tal se concretize. Nesse sentido, sugerese a elaboração de programas ERAS.
A – GRÁVIDA NÃO COVID-19
A conduta a adotar será semelhante ao anteriormente
descrito, com as particularidades do contexto obstétrico.
Perante parturiente que não utilize corretamente a máscara
cirúrgica, os profissionais de saúde envolvidos nos seus
cuidados, devem colocar máscaras FFP2.
Se necessário realizar procedimentos geradores de aerossóis,
deve ser usada máscara FFP2 e proteção ocular.
B – GRÁVIDAS COVID-19 OU SEM TESTE
Nas utentes a aguardar o resultado do teste ou com infecção
confirmada (sintomáticas ou não), os cuidados prestados
deverão obedecer exatamente ao mesmo nível de isolamento
e proteção que os descritos para doentes COVID-19.
Considerações no trabalho de parto:
• Os acompanhantes só devem ser permitidos em casos
muito excepcionais e, nesse caso, devem realizar o teste de
rastreio a SARS-CoV-2;

• Alguns dos sintomas da COVID-19, como polipneia, fadiga,
•

•
•
•
•
•

mialgias e febre são comuns durante o trabalho de parto,
sobretudo se este for prolongado;
O trabalho de parto pode prolongar-se por muitas horas,
sendo necessárias múltiplas entradas, por diferentes
profissionais, no quarto da parturiente. Dependendo
da condição clínica da parturiente e do procedimento
a realizar, os profissionais deverão usar EPI adequado
(diretrizes institucionais);
A analgesia do neuroeixo é altamente recomendada,
devendo ser privilegiada a modalidade PIEB (programmed
intermittent epidural boluses);
As recomendações sobre AR encontram-se em capítulo
próprio;
Considerar uma contagem plaquetária prévia à abordagem
do neuroeixo;
Considerar a cateterização vesical permanente;
Considerar a administração de antieméticos.

Considerações na cesariana:
• Elaborar programas ERAS em obstetricia (com
internamentos mais curtos);
• A anestesia do neuroeixo é altamente recomendada;
• Administração de antieméticos é aconselhável;
• A tromboprofilaxia está recomendada;
• Não existe sustentação científica para a não utilização de
AINE no pós-operatório. A utilização de opióides pode ser
mais deletéria;
• A AG deve ser evitada, pelo que todo o percurso clínico
da utente deve assentar nesta premissa. Para a AG, todo o
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•
•

planeamento é sobreponível ao já descrito para o doente
não obstétrico. Referimos algumas particularidades:
Grávida a partir das 16 semanas de gestação e puérperas,
devem ser abordadas como VAD – considerar algoritmos
de VAD da SPA;
Os circuitos do recém-nascido e do neonatologista devem
estar estabelecidos.

ABORDAGEM DO DOENTE PEDIÁTRICO
Remete-se à leitura das recomendações publicadas pela
Secção de Anestesiologia Pediátrica da SPA (nomeadamente
a abordagem do doente cirúrgico pediátrico, anestesia fora
do bloco em doente pediátrico, reanimação pediátrica e
abordagem da via aérea em pediatria na pandemia COVID-19,
disponíveis http://www.spanestesiologia.pt/).

7. PÓS-OPERATÓRIO

As necessidades e características específicas dos doentes
COVID-19 serão determinantes nos cuidados pósoperatórios, na racionalização e adequação dos mesmos e dos
cuidados de proteção inerentes ao doente, aos profissionais
de saúde e às estruturas hospitalares.3 Para tal, deve garantirse e implementar um plano de cuidados pós-operatórios
adequado a cada situação clínica.89,90
Recuperação pós-operatória imediata
Recomenda-se que a recuperação anestésica dos doentes
COVID-19 (confirmados ou suspeitos) se realize na SO, na
UCPA (se tiver sala de isolamento com pressão negativa) ou
transferir, se for o caso, para a UCI.57,91–95
Se a sala na UCPA não estiver disponível, o doente deve
recuperar na SO, sob vigilância de enfermagem e supervisão
médica, sendo posteriormente transferido diretamente para
internamento destinado, num quarto de isolamento com,
idealmente, pressão negativa.57,92–95
O doente deverá ser transferido da mesa cirúrgica para uma
cama normal, antes da saída da equipa cirúrgica do BO.53, 73-75
O tempo de recuperação pós-operatória deverá ser ajustado,
em função da técnica anestésica; o uso de técnicas regionais
habitualmente permite recobros mais rápidos.57,91–94
Destino dos doentes
Para uma maior segurança dos cuidados pós-anestésicos,
recomenda-se a existência de Unidades para doentes
COVID-19 e não COVID-19, bem como Unidades tampão,
para os doentes que se encontrem a aguardar resultado do
teste.16
Acautelar vaga em UCI II/III, se o doente necessitar de
cuidados intensivos.92,96,97
Dada a possível limitação de vagas de nível II/III neste
contexto, as cirurgias de risco ou de doentes de risco devem
ser ponderadas.92,93,97
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Deve ser tido em conta a necessidade de vigilância adequada
para estes doentes e os riscos acrescidos pela fisiopatologia
da doença.57,92,93,97
Recomenda-se a existência de enfermarias e unidades nível
II/III específicas para doentes COVID-19.2,47,92,93,97
Transporte dos doentes
Recomenda-se a necessidade de normas de transporte do
doente para essas unidades, de acordo com a condição clínica,
garantindo um nível adequado de cuidados no transporte
(ver capítulo 8).
Monitorização dos doentes
Todos os doentes submetidos a procedimentos anestésicocirúrgicos, deverão ser monitorizados, enquanto for
necessário.16
Recomenda-se garantir e otimizar a monitorização dos
doentes críticos, em todo o perioperatório, bem como
nas unidades nível II/III, nomeadamente com pressão
invasiva, nível de consciência, função respiratória, perfil
hemodinâmico, função renal, relaxamento muscular (quando
realizado), incluindo a ecografia point of care e outros,
considerados adequados a cada doente.2,47,57,89-91,93-95,98
Cuidados pós-operatórios
Aplicar uma máscara cirúrgica a todos os doentes acordados
e estáveis, nas áreas de recuperação pós-anestésica.57,94,98
No caso de necessidade de oxigenoterapia pós-operatória,
recomenda-se a sua administração através de óculos nasais,
com cobertura por máscara cirúrgica.57,94,98
Devem evitar-se procedimentos geradores de aerossóis, mas
em caso de justificada necessidade, são obrigatórias medidas
de proteção adequadas.57,94,98
Deve evitar-se, na medida do possível, a instituição de
VNI ou de HFNO, devendo reservar-se a doentes muito
específicos.57,94,98
Se necessário o uso dessas terapêuticas, fazê-lo em quartos
com pressão negativa ou recorrendo a técnicas de proteção
que reduzam o risco de disseminação de aerossóis 57,94,98
Em caso de necessidade de administração de fármacos
nebulizados, os mesmos deverão ser administrados
através de câmara expansora, de forma a minimizar a
aerossolização.57,94,98
Deve evitar-se a aspiração dos doentes, devido ao risco de
tosse e de aerossolização.57,94,98
A hipotermia pós-operatória deve ser evitada.53,90,75,79
Deve otimizar-se a tabela terapêutica e privilegiar-se um
esquema analgésico contínuo e controlado pelo doente
(PCA), de forma a evitar analgesia que exija vigilância
apertada e obrigue a contacto frequente com o doente (ver
recomendações capítulo 8).99,100
Recomenda-se o uso de protocolos ERAS, em especial no
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período pós-operatório.37
Os protocolos de cuidados padronizados otimizam a
eficiência da estadia e diminuem as complicações.37
Alta dos doentes
Recomenda-se alta domiciliária precoce: idealmente,
os doentes devem ter alta garantindo os cuidados de
distanciamento social e apoio familiar que respeite essas
recomendações.2,47,95
Recomenda-se o alargamento do programa ERAS aos vários
procedimentos cirúrgicos;
Os hospitais e as equipas cirúrgicas devem fornecer apoio
para permitir as consultas não presenciais, em ambulatório,
durante o surto COVID-19.43,95
Em muitos procedimentos cirúrgicos, as consultas
não presenciais podem ser utilizadas para consultas de
acompanhamento pós-operatório.43,95
Os doentes devem, idealmente, ter alta para o domicílio.16
Todos os doentes submetidos a um procedimento anestésicocirúrgico em ambulatório, deveriam ser monitorizados às 24
horas, sétimo e 14º dias, de acordo com critérios definidos
por cada instituição.
Espaço Físico
Na UCPA, deve garantir-se um espaço entre camas que
permita o distanciamento entre doentes (superior a dois
metros).57,91,94,95
Limpeza e higienização
Os profissionais de saúde devem realizar a higienização
das mãos, antes e após qualquer contacto com o doente,
sobretudo antes e após colocação e remoção do EPI.20,36,101
Aguardar para que os aerossóis isolados sejam eliminados
(ver Tabela 1 - capítulo 3); o tempo necessário depende das
trocas de ar por hora do local específico.
Organização das equipas
Recomenda-se uma organização multidisciplinar das
unidades nível II/III específicas para doentes COVID-19,
garantindo os cuidados médicos e cirúrgicos necessários a
esses locais.2,43,57, 76,78,79,91-94
Se, por circunstâncias inesperadas, os profissionais tiverem
de desempenhar funções além das suas competências
habituais, o serviço e a equipa multidisciplinar mais alargada
devem prestar apoio aos colegas, para que os cuidados ao
doente sejam a primeira preocupação.2,47,95
Os cirurgiões e anestesiologistas podem ser obrigados a
alargar temporariamente o âmbito da sua prática, ou podem
ser realocados para apoiar outros serviços, em resposta às
necessidades da instituição. Tal pode ser instituído de forma
regular, durante toda a duração do surto COVID-19, ou em
função da evolução da pandemia.2,47,95

Nestas circunstâncias, devem ser tidas em conta as seguintes
considerações2,47,95,97:
• Identificação das necessidades locais: o âmbito alargado
de práticas deve ser melhor determinado através de uma
avaliação das necessidades locais e definido no contexto de
redes de serviços mais amplas, onde estas existem.
• Dependerá do conjunto de treino e competências dos
profissionais, das instalações locais disponíveis, serviços
ligados e relações de apoio existentes ou planeadas.

8. UNIDADES DE DOR AGUDA

A abordagem da dor aguda deverá manter-se, acima de
tudo, consistente, eficaz e digna para o doente. Um doente
com dor controlada é um doente com função ventilatória
mais adequada, hemodinamicamente mais estável, com
disfunção neuroendócrina e metabólica minimizada e
com menor morbimortalidade. Este documento pretende
sensibilizar os Serviços de Anestesiologia para a manutenção
do funcionamento das Unidades de Dor Aguda (UDA) em
cada instituição, baseadas na norma DGS 003/2012102 e nas
recomendações portuguesas para as UDA (SPA – 2018).103
Há, no entanto, ajustes e aspetos clínicos que deverão
ser reforçados, pelas próprias particularidades do doente
COVID-19 e não COVID-19 no contexto global, mas também
pelos escassos recursos de que dispomos atualmente.
Reajustes no funcionamento das Unidades de dor aguda:
Apesar das reestruturações dos Serviços de Anestesiologia,
estes deverão manter o apoio ao doente com dor aguda, 24
horas por dia, 7 dias por semana;
Deverá, contudo, ser minimizado o número de visitas clínicas,
de forma a reduzir a exposição dos profissionais de saúde e
mitigar os impactos negativos do distanciamento social na
prestação de cuidados52;
EPI para equipa da UDA
Dada a probabilidade de ser necessária a avaliação de
cateteres e dispositivos, a equipa da UDA deverá utilizar EPI
para baixo risco de transmissão, para gotículas (ver Tabela 3);
Devem manter-se os protocolos previamente existentes de
dor aguda e, ainda, os protocolos de gestão de efeitos laterais
e complicações inerentes aos fármacos e técnicas utilizadas;
Nesta fase, torna-se ainda mais preponderante a prescrição
sistemática, não só destes protocolos, como da vigilância
de sintomas associados aos efeitos laterais e complicações
supramencionados, como sedação, depressão respiratória,
náuseas e vómitos, obstipação, bloqueio motor e/ou sensitivo
de novo, retenção ou incontinência urinária e fecal, prurido…).
Estes devem funcionar como red flags para ativação imediata
da equipa da dor aguda, caso a atuação, segundo os protocolos
em vigor, não surta o efeito esperado. Todas as complicações
deverão ser geridas com igual urgência/emergência;
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Fármacos:
Grande parte dos fármacos descritos nas recomendações
portuguesas para as UDA103 parecem ser seguros. No entanto,
haverá algumas considerações relativamente à utilização dos
seguintes fármacos:
a) Anti-inflamatório não esteroide (AINE) – fisiologicamente,
é conhecido o aumento da expressão da enzima conversora
da angiotensina (ECA), com a utilização de AINE e,
igualmente, que a infeção por SARS-CoV-2 poderá ser
facilitada pelo aumento da expressão desta enzima.
Contudo, Russel et al85 sublinha não ser consensual a não
utilização de AINE. Deverá ser ponderado caso a caso e,
essencialmente, ser assegurado um adequado controlo da
dor aguda;
b) Opióides – a sua utilização deverá ser ponderada,
particularmente no doente COVID-19, pelo risco de
sedação e depressão respiratória, com consequente
agravamento de disfunção ventilatória, assim como
náuseas e vómitos associados à sua administração e risco
de contaminação por aerossóis;
c) Anestésicos locais – deverão ser tidos como uma alternativa
aos regimes convencionais opioid based, sempre que
possível, utilizando a dose mínima eficaz, equilibrando
o conceito de analgesia adequada e minimização de
complicações77;
d) Fármacos adjuvantes – a utilização de dexametasona em
dose única parece ser segura; inclusive, poderá amenizar o
status pró inflamatório na fase inicial da doença pulmonar,
com mínimo impacto na imunossupressão do doente85;
a administração de lidocaína endovenosa constitui uma
vantagem na abordagem multimodal da dor aguda no
doente COVID, tendo como efeito paralelo, a minimização
do estímulo da tosse aquando da intubação e extubação.86
Sistema de analgesia não convencional:
A escolha de cada um destes sistemas ficará a cargo do
anestesiologista responsável. Há a referir, no entanto:
a) Drug infusion balloon (DIB)ou elastómero (idealmente com
regulação de fluxo) – tem a vantagem de ser totalmente
descartável, podendo constituir uma boa alternativa em
procedimentos sem grandes necessidades de titulação do
nível analgésico;
b) Patient controlled analgesia (PCA) – apesar de se tratar de
um sistema parcialmente descartável, permite otimização
e individualização do nível analgésico necessário para
cada procedimento, nomeadamente as modalidades PIB
(programmed intermittent bolus) ou perfusões reguláveis,
com bólus de resgate. Este sistema, em particular, poupa
recursos humanos e necessidades de contacto com
doente.77
Anestesia regional – gestão de técnicas:
106

Todo o doente positivo / suspeito deverá ter contagem
de plaquetas do dia do procedimento, se abordagem do
neuroeixo ou realização de bloqueios proximais e repetido,
igualmente, antes da retirada do cateter. Dado o seu perfil
pro-coagulante, a estes doentes estão a ser frequentemente
prescritas doses terapêuticas de heparinas de baixo peso
molecular. A colocação de cateteres, nesta população
particular, deverá ser sempre ponderada. No entanto também
o deverá ser, a utilização de regimes opioid based.
Mantêm-se as recomendações do doente com alterações da
hemostase relativamente à abordagem do neuroeixo e de
bloqueios proximais.
Vigilância de complicações:
1. Náuseas e vómitos – o tratamento deverá ser eficaz,
pelo risco de contaminação por aerossóis; é desejável a
prescrição de antiemético a horas fixas, principalmente
em regimes opioid based;
2. Sedação e depressão respiratória – deverão ser
cuidadosamente monitorizadas, em doentes infetados e
já com disfunção ventilatória de base; acresce o facto de
existir risco de evolução para paragem ventilatória com
necessidade de manipulação emergente da VA e risco
elevadíssimo de contaminação dos profissionais de saúde
envolvidos.
Complicações associadas a técnicas regionais (ver tópico
em “anestesia regional em contexto de pandemia por
COVID-19”).

9. TRANSPORTE DO DOENTE
CRÍTICO

O transporte do doente crítico (TDC) tem por base as
recomendações elaboradas em 2008 pela OM (Comissão
da Competência em Emergência Médica) e pela Sociedade
Portuguesa de Cuidados Intensivos (SPCI).104
Face ao estado de pandemia com que atualmente nos
deparamos, existem algumas particularidades relativamente
ao transporte do doente crítico com COVID-19 (ou suspeito).
Indicações para transporte:
Idealmente, a movimentação de doentes COVID-19 deverá ser
limitada, pelo risco associado de disseminação/contágio,8,105
mas são várias as possíveis indicações:
• Transporte intra-hospitalar: a transferência dos doentes
do serviço de urgência/emergência para a enfermaria
COVID-19, para o BO, para a UCI ou para realização de
ECD. Em grandes centros hospitalares, o transporte intrahospitalar pode, na prática, ser um transporte entre vários
edifícios/pólos do mesmo centro hospitalar.
• Transporte inter-hospitalar: transferência por inexistência
de recursos no hospital de origem ou porque o hospital
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de destino é um hospital de referência para internamento
COVID-19. Habitualmente, estes doentes são transferidos
para internamento em UCI, ou em situações cuja gravidade
o exige, para oxigenação por membrana extracorpórea
(ECMO).106
Etapas do transporte:
De acordo com as recomendações da OM/SPCI o transporte
do doente crítico envolve as seguintes fases: decisão,
planeamento e efetivação.105,106
Na Tabela 7 encontram-se resumidas as etapas relativas
ao transporte do doente crítico com COVID-198,100-104 e na
Tabela 8 é feita referência às particularidades da avaliação
destes doentes previamente ao transporte.8,104-107
A aplicação das recomendações deste documento deverá
ser adaptada às características e à realidade de cada serviço/
centro hospitalar.

10. ENSINO E SIMULAÇÃO

Em resultado do desconhecimento desta nova doença e do
momento de crise que vivemos, a necessidade urgente de
informação e de aquisição de conhecimento, gerou uma
notável solidariedade científica, tendo-se multiplicado as
iniciativas gratuitas de formação e informação, de que são
exemplo a disponibilização de artigos relacionados com a
doença, inúmeros webinars da responsabilidade de diversas
sociedades médicas, tutoriais de procedimentos, cursos
online e divulgação de recomendações.
Por outro lado, a aprendizagem por simulação tem assumido,
também, um papel primordial, uma vez que não existe tempo,
nem espaço, para o ensino clínico. Através da simulação, a
abordagem de qualquer situação complexa e potencialmente
fatal, pode ser recriada e treinada em qualquer ambiente,
contribuindo para a preparação e para a melhoria do
desempenho individual e organizacional.110,111
Salientam-se, portanto, os seguintes recursos de ensino, de
especial relevância para os anestesiologistas:
10.1 Ensino remoto de emergência
10.2 Ensino baseado em simulação
10.2.1. Simulação virtual
10.2.2. Simulação in situ de casos clínicos
10.2.3. Simulação de baixa fidelidade
10.2.4. Simulação de alta fidelidade

10.1. Ensino remoto de emergência (ERE)

Trata-se de um conceito muito recente, desenvolvido para
dar resposta aos estudantes universitários, que se viram
privados do ensino presencial. O ERE emergiu, assim, como
uma mudança temporária do paradigma de ensino on-line,
com o objetivo de disponibilizar de forma rápida e fiável a
informação, suprindo as necessidades de manter o ensino.
No entanto, algumas questões surgiram, tais como, a
disponibilidade de recursos humanos e tecnológicos, o tempo

de preparação, a qualidade das formações disponibilizadas e
a avaliação das mesmas.
A motivação, a criatividade, o empreendedorismo e a
capacidade de adaptação às mudanças, assumem-se aqui
como fatores preponderantes para o sucesso deste tipo de
ensino, no contexto pandémico atual.112
Na Tabela 9 estão representados alguns exemplos deste
tipo de recurso, disponibilizados pelas várias Sociedades de
Anestesiologia, os webinars.

10.2. Ensino baseado em simulação

Em tempos de pandemia, a simulação assume-se como uma
ferramenta de extraordinário potencial. Permite o treino
em ambiente clínico, evitando o risco de contaminação,
auxilia na identificação das necessidades de aprendizagem
e na preparação dos profissionais, permitindo a revisão de
circuitos e protocolos, que culminam em maior segurança
para os doentes e para os profissionais de saúde.111 Além da
componente científica e técnica, não podem ser negligenciadas
as competências não técnicas ou comportamentais, que
permitem um trabalho de equipa eficaz em eventos críticos, os
princípios subjacentes ao crisis resource management (CRM).
São exemplo, entre outros, a comunicação e o trabalho em
equipa. Estes são amplamente abordados e desenvolvidos
através do ensino baseado em simulação e impossíveis de
treinar no ensino clássico.
O Patient Safety and Quality Commitee da European Society
of Anaesthesiology (ESA), no contexto atual de grande stress,
fadiga e pressão, em que o risco de erro se multiplica, enuncia
e recomenda, para segurança do doente e dos profissionais,
a adoção dos princípios relacionados com fatores humanos,
facilmente reprodutíveis com recurso a simulação113: (1)
segurança primeiro (princípio primário na abordagem de
todos os doentes, independentemente do status de infeção); (2)
assegurar que se cumprem escrupulosamente os protocolos
de controlo de infeção da instituição; (3) seguir checklists
estabelecidas e, sempre que possível, criar novas, para prevenir
passos importantes negligenciados; (4) comunicação clara;
(5) briefings e debriefings em equipa (assegurar uma adequada
consciência da situação pela equipa, de forma a que todos
tenham uma ideia clara do que é esperado e manter uma
comunicação regular para reforçar a confiança); (6) reportar
qualquer novo incidente crítico e partilhar a aprendizagem
resultante; (7) preocupar-se consigo e com os outros (adotar
comportamentos calmos e dirigidos, de forma a minimizar
os níveis de stress e a possibilidade de erro).
Embora devastadora, a situação deverá ser assumida como
uma importante oportunidade de aprendizagem, dado que
a experiência atual poderá ajudar a desenvolver planos,
com vista à utilização da simulação para a preparação das
organizações, em resposta a futuras situações inesperadas e
extraordinárias.111
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Tabela 7. Resumo sobre transporte do doente crítico COVID-19
Fases

Transporte Intra-hospitalar e Inter-hospitalar
•

1) Decisão

•
•

Cabe ao médico ou equipa médica decidir a transferência do doente, após análise da indicação, do risco versus benefício, dos meios disponíveis e da
disponibilidade e adequabilidade do serviço recetor aos cuidados de que o doente necessita;
No doente COVID-19 em estado crítico, a decisão deve ser tomada o mais precocemente possível, de forma a minimizar eventuais complicações
durante a preparação e efetivação do transporte;
A decisão de transporte deve ser transmitida ao doente, família ou representante legal.

2.1 Comunicação
• É um aspeto fundamental entre todos os elementos envolvidos no TDC: equipa que transporta/equipa que recebe o doente, funcionários do hospital que isolam/abrem os circuitos COVID-19, equipa de limpeza;
• Idealmente, deve ser estabelecida comunicação em circuito fechado, entre os elementos da equipa de transporte;
• A equipa que transporta o doente, deve avisar atempadamente a hora prevista de saída do local de origem, para que a equipa que o recebe possa
preparar equipamentos, fármacos e equipar-se com o EPI adequado;
• O serviço recetor deve confirmar a disponibilidade para receber o doente, o circuito a percorrer até ao local e qual a equipa responsável pela
admissão (se aplicável).

2) Planeamento

2.2 Equipa
• Deve ser constituída apenas pelos elementos estritamente necessários (médico e enfermeiro);
• Antes do transporte: reunir a equipa, distribuir as funções, esclarecer dúvidas, definir e verificar a disponibilidade de EPI, fármacos e equipamentos
necessários;
• A equipa que procede ao transporte deve preparar o doente e o material (fármacos e equipamentos);
• No transporte intra-hospitalar: a equipa deverá usar EPI para procedimentos de alto risco de transmissão (ver capítulo 4);
• No transporte inter-hospitalar (de ambulância): todos os elementos deverão usar EPI para procedimentos de alto risco de transmissão (ver capítulo
4);
• Deve existir um elemento que não contacta com o doente, cuja função é abrir portas, pressionar os botões do elevador e estabelecer comunicação
com os restantes elementos, de forma a agilizar o estabelecimento do circuito necessário para o transporte;
• Os profissionais não envolvidos na transferência devem estar a > 2 m do doente.
2.3 Equipamento
• Devem ser respeitadas as recomendações de TDC104 com as devidas adaptações ao estado atual de pandemia COVID-19.
• Monitor de transporte com alarmes e desfibrilhador (obrigatório no transporte inter-hospitalar);
• Material de intubação, insuflador manual com filtro HEPA e máscara facial adequada;
• Ventilador de transporte com filtro HEPA (1 ou 2 de acordo com o modelo) e alarmes (desconexão e pressão máxima na VA);
• Fonte de oxigénio com capacidade adequada;
• Aspirador elétrico (com baterias) e sistema de aspiração em circuito fechado;
• Material para punção e manutenção de perfusões endovenosas e respetivas seringas/bombas perfusoras com bateria;
• Fármacos de emergência;
• Considerar BNM para o transporte de doentes COVID-19;
• O equipamento que não é descartável (monitor de transporte, seringas/bombas perfusoras, etc.) deve ser coberto com plástico transparente.
2.4 Meio de Transporte
• Deve ser selecionado de acordo com recomendações de TDC104

3) Efetivação

Transporte
• A equipa que assegura o transporte deve avisar a equipa recetora no momento da saída e a hora prevista de chegada;
• Assegurar elemento extra-equipa (ex.: segurança) que mantenha o trajeto para o transporte do doente desimpedido e o circuito aberto;
• Evitar tocar em objetos dispensáveis;
• Todo o trajeto deverá ser desinfetado após a passagem da equipa;
• No transporte inter-hospitalar: manter as medidas de higiene e proteção no interior do meio de transporte (inspecionado antes da colocação do
doente no seu interior) e respeitar os circuitos definidos na instituição recetora;
• Remoção do EPI de acordo com os protocolos de cada instituição.
Limpeza de equipamentos e áreas contaminadas
• Todos os equipamentos de transporte não descartáveis devem ser colocados num saco de risco biológico na sala e selados;
• Os equipamentos descartáveis que não são necessários devem ser descartados (fármacos, filtros, elétrodos de ECG, soros, etc…) - residuos grupo III;
• Devem existir protocolos específicos de desinfeção dos corredores, elevadores e equipamentos utilizados durante o transporte do doente.

Tabela 8. ABCDE: abordagem do doente crítico COVID-19
•
•
•
•

Verificar nº e nível do TET;
Verificar pressão do cuff do TET (20-30 cmH2O));
Assegurar a correta fixação do TET com fita de nastro;
Confirmar presença de filtro(s) HEPA no ventilador de transporte: um entre o circuito ventilatório e o TET e o outro no ramo expiratório, antes do
ventilador;

B - Ventilação

•
•
•
•

Monitorizar parâmetros ventilatórios;
Monitorizar SpO2, etCO2 e curva de capnografia;
Confirmar presença de alarmes no ventilador de transporte (desconexão e pressão máxima na via aérea);
Evitar fugas pelo risco de aerossolização e contaminação (ponderar uso de sistemas/dispositivos com opção de clampe no TOT).

C - Circulação

•
•
•
•

Monitorizar a frequência cardíaca, traçado eletrocardiográfico contínuo, pressão arterial não invasiva (invasiva no doente instável);
Confirmar posição dos elétrodos e cabos;
Confirmar presença de alarmes e ajustar limites;
Vigiar coloração da pele, mucosas e extremidades, tempo de preenchimento capilar e pulsos.

D - Neurológico

•

Monitorizar grau de sedação, de acordo com a terapêutica instituída.

E - Exposição

•

Avaliar e registar temperatura.

A - Via Aérea
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Tabela 9. Exemplos de recursos pedagógicos na pandemia COVID-19

Ensino remoto de
emergência

•
•
•
•

Perioperative management of patients with COVID-19 infection (EACTA - European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology)
COVID-19 Webinar Series (ESA – European Society of Anaesthesiology)
A Anestesiologia na era COVID-19 – regresso à normalidade? (CAR/DCA – Clube de Anestesia Regional / Direção do Colégio de
Anestesiologia)
Retoma da cirurgia de ambulatório na era COVID – Uma nova realidade? (APCA – Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória)

Simulação virtual

Body Interact - https://covid19.bodyinteract.com/
(plataforma de simulação virtual com conteúdos relativos à COVID-19)
•
•
•
•
•

Simulação in situ de casos
clínicos

•
•
•
•
•
•

Ensino baseado em
simulação

•
•
•
Simulação de baixa fidelidade

•
•
•

Simulação de alta fidelidade

10.2.1. Simulação virtual

•
•
•

Utilização de EPI com segurança121,128;
Treino de protocolo de intubação120,121;
Treino de comunicação, com as dificuldades impostas pelo uso de EPI111,121;
Treino e compreensão do circuito do doente e dos profissionais121;
Eficácia das barreiras de proteção (ex: aerosol box, interfaces impermeáveis colocadas na
intubação ou extubação)62,69,126;
Treino do uso das barreiras de proteção124;
Eficácia do EPI utilizado na instituição, avaliado pela contaminação dos profissionais após
realização de procedimentos geradores de aerossóis128,129;
Modelos para simular a dispersão de aerossóis130;
Comparação de diferentes equipamentos de proteção respiratória e sua implicação na
performance técnica127;
Treino de protocolo de pronação120;
Treino de cirurgias específicas (ex.: cesariana emergente).131
Manequins de treino de intubação;
Exercício de demonstração do procedimento de colocação e remoção de EPI
(complementado com vídeos, listas de verificação, EME);
Casos clínicos com pacientes simulados/role play (treino de comunicação, gestão de conflitos
e de competências técnicas);
Observação de gravações vídeo de casos clínicos reais ou dos circuitos/espaços definidos para
COVID-19;
Treino de decisão clínica e liderança, utilizando o shadow box method,111 assumindo que
vivemos um contexto novo, com novas exigências, e no qual a rede de suporte dos
profissionais estará desconfigurada;
Partilha de experiências/passagem de turno, como forma de salvaguardar o bem-estar
emocional dos profissionais.
Desenvolvimento de cenários com vista na tomada de decisão para triagem dos doentes;
Treino de situações emergentes, nos diferentes contextos;
Exercícios para desenvolvimento de competências não técnicas essenciais.

A simulação médica baseada em realidade virtual permite
uma experiência pedagógica abrangente, que pode ser
estandardizada e reprodutível, adaptando-se a diferentes
temáticas, situações e complexidade. Para tal, são criados
doentes virtuais, inseridos em cenários computacionais, que
constroem diferentes casos clínicos, dirigidos aos objetivos
de aprendizagem pretendidos.114 Através deste recurso,
tenta recriar-se o mundo real num modelo tridimensional,
de forma a potenciar os processos de aprendizagem e a
melhorar as competências dos formandos.115 Ao facilitar uma
aprendizagem dirigida às necessidades individuais, permite
que sejam desenvolvidos conhecimentos e competências
a diferentes ritmos, através do acesso ilimitado a repetição
de cenários específicos selecionados,116 dos quais resulta um
feedback escrito do desempenho.11 Embora não permita o
treino em equipa e haja poucos simuladores que possibilitem a
aquisição de aptidões práticas, esta ferramenta já demonstrou
ser um método de ensino efetivo115 e um complemento aos
métodos de ensino tradicionais.117 Na atualidade, em que
são obrigatórias medidas rígidas de proteção individual e de
distanciamento social, a simulação médica virtual permite
o treino repetido em ambiente seguro,116 de acordo com a

disponibilidade pessoal de cada profissional. Nesse sentido,
a Society for Simulation in Healthcare defende o recurso à
simulação virtual para o treino e aquisição de experiência
clínica durante a pandemia.115

10.2.2. Simulação in situ de casos clínicos

A simulação in situ é uma forma de treino de equipa,
realizada no ambiente real, onde a equipa habitualmente
trabalha, utilizando os recursos e equipamentos disponíveis e
envolvendo todos os grupos profissionais.118 É especialmente
adequada para avaliar e melhorar a performance do sistema e
identificar falhas que predisponham ao erro médico,70,111,118-120
nomeadamente em contexto de pandemia.121 A COVID-19
implica a reestruturação do ambiente real, sendo necessário
testar as alterações efetuadas, que têm uma base teórica,
mas carecem de validação in situ. É necessária a redefinição
de circuitos de doentes e profissionais (que têm de ser
conhecidos e treinados), alteração da localização dos
recursos habitualmente utilizados (por exemplo, deslocação
de equipamentos e consumíveis para fora da SO), aquisição
de competências técnicas, transversais a todos elementos
da equipa (colocação e remoção de EPI, protocolos de
intubação e extubação, etc.), e que devem ser trabalhados
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Tabela 10. Treino de competências: tópicos para debriefing
Competências técnicas111,120,121,124
•
•
•
•
•
•

Competências não técnicas (CRM)111,119,120

Identificação de riscos latentes, falhas na preparação de equipamentos/
fármacos e nas listas de verificação;
Utilização de EPI e consequências nas condições de trabalho;
Cumprimento dos protocolos de colocação e remoção de EPI, de
abordagem da VA, de alocação dos recursos humanos, de preparação de
fármacos e equipamentos;
Estratégias de ventilação;
Aspetos específicos de controlo de infeção (colocação de filtros na
máquina anestésica, desconexões do sistema de ventilação, técnica de
intubação e extubação,...);
Operacionalidade dos circuitos definidos e cumprimento das regras
definidas (abertura e encerramento de portas, limpeza de espaços, etc.).

em conjunto. Assim, a simulação in situ assume especial
relevância, no contexto de preparação da equipa no BO (ou
em anestesia fora do bloco operatório) e é recomendada
por algumas das principais sociedades31,56 e experts na área
da simulação,119 tendo também sido um recurso utilizado
em epidemias anteriores.122 Existem medidas de segurança
para a equipa, que devem ser postas em prática, para
mitigar o risco de contágio, incluídas nas recomendações
gerais da OMS, ECDC, DGS, com as adaptações à situação
específica: (1) simulação em grupos pequenos, adequados à
área onde é realizada; redução da duração da simulação123;
(2) privilegiar o papel de observadores, com tarefas
atribuídas119; (3) utilização de máscara FFP2 (ou de acordo
com recomendações locais do GCL-PPCIRA), por todos os
elementos, durante toda a sessão (se não for possível utilizar
EPI completo, por escassez de recursos)124; (4) higienização
das mãos, antes e durante a sessão; (5) triagem prévia de
instrutores e formandos (através de questionários e controlo
de temperatura)123; (6) distanciamento dos elementos nas
fases de briefing e debriefing, ou realização dessas fases por
videoconferência; (7) distanciamento dos observadores
durante o caso clínico; (8) descartar material de treino
potencialmente contaminado, não reutilizar EPI de treino
entre profissionais e identificar devidamente o material de
treino.111,123 São várias as situações que podem ser treinadas
com recurso à simulação in situ, no contexto da pandemia
COVID-19, das quais damos exemplos na Tabela 9. Na
Tabela 10, salientamos alguns dos tópicos mais valorizáveis
para debriefing, no âmbito das competências técnicas e não
técnicas. Como exemplo de um cenário, sugerimos a consulta
do cenário de simulação, disponibilizado por Chan A, sobre
abordagem da VA em ambiente de BO: https://www.dropbox.
com/s/6dq0ep0gt784v5r/Covid_19_sample_OT_scenario_
script.pdf?dl=0.

10.2.3. Simulação de baixa fidalidade

Devido à necessidade de acrescentar realismo ao ensino
por simulação, a simulação de alta-fidelidade tem assumido
grande preponderância,125 no entanto, a sua inexistência não
110

•
•
•
•
•

Importância do briefing da equipa na antecipação de necessidades;
Disponibilidade e adequação das ajudas cognitivas (localização, facilidade
na leitura,...);
Existência e adequação de protocolos para orientar as competências
técnicas;
Comunicação (entre os elementos da equipa e com o pessoal de apoio
no exterior);
Trabalho de equipa.

deve inviabilizar o processo de simulação. Os exemplos de
simulações referidas neste documento utilizam, na maioria,
simuladores de alta-fidelidade, mas existem também
exemplos realizados com simuladores mais simples, como
os manequins de treino de intubação.69,126,127 No contexto
da pandemia COVID-19, em que a abordagem da VA é uma
competência técnica a ser treinada, estes simuladores de
baixa-fidelidade (part task simulators), facilmente acessíveis,
são muito úteis e adequados. De realçar o eventual papel do
anestesiologista, como facilitador neste treino, perante outras
especialidades chamadas a atuar nesta área. Outros exemplos
de modalidades de educação/simulação de baixa-fidelidade
estão referidos na Tabela 9.

10.2.4. Simulação de alta fidelidade

Este método de ensino proporciona a todos os profissionais
de saúde o treino individual e em equipa, com o máximo
de realismo possível. Ao desenvolver princípios técnicos e
não técnicos da gestão de qualquer evento, a aprendizagem
com esta metodologia pode-se traduzir em melhoria
do desempenho na prática clínica. Apesar das possíveis
vantagens da simulação de alta fidelidade em contexto de
pandemia por COVID-19, há a salientar diversas limitações
importantes deste recurso123: (1) exige recursos materiais
de elevados custos, habitualmente alocados a centros de
simulação (em contexto de pandemia, estes recursos poderão
ser transferidos para as instituições hospitalares, de forma
a enriquecer a simulação in situ); (2) implica a existência
de facilitadores treinados, que potenciem a aprendizagem
dos formandos; (3) exige consumo de tempo, de recursos
humanos e de consumíveis médicos, o que poderá ser
problemático, sobretudo na fase aguda da doença; (4) obriga
a sessões presenciais, com o inerente risco de contágio
entre instrutores e formandos. De forma a poderem ser
minimizados os constrangimentos apresentados, podem ser
equacionadas as mesmas medidas referidas para simulação
in situ.
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ANEXO 1

INTERAÇÕES COM AS TERAPÊUTICAS
ESPECÍFICAS PARA COVID-19

(Adaptado de Liverpool Drug Interactions Group132)
LPV/r

RDV

FAVI

HCLQ

TCZ

Anestésicos e Relaxantes musculares
Bupivacaína

↑

↓

Cisatracúrio
Desflurano
Dexmedetomidina ✪

↓

Ketamina

↑

Midazolam

↑

Legenda de cores:

−✪
↓

Protóxido de azoto

Estes fármacos não devem ser co-administrados
Interação potencial, necessário ajuste de dose ou monitorização
apertada.

Propofol ✪

↓

Rocurónio

↑

Sevoflurano ✪

−

−✪
−✪

Succinilcolina

Interação potencial de baixa intensidade. Não é necessário
ajuste de dose

Tiopental

Não é esperada interação clinicamente significativa

Anestésicos
Alfentanilo

↑

Fentanilo

↑

Metamizol

↑∨

Morfina

↑

↓
↓
−

↑

Paracetamol
Petidina

∨

↓

↑

Remifentanilo
Sufentanilo

↑

Tramadol ✪

↑✪

↓

Amiodarona ✪

↑✪

↑✪

Digoxina

↑

↑

Lidocaína

↑

−✪
Arrítmicos
↓

Anti-hipertensores/β-bloqueantes
Captopril
Dinitrato de
isossorbida

↑

Furosemida
Hidralazina
Labetalol

↑

Nifedipina

↑

Propranolol

↑
Anti-eméticos/Pró-cinéticos

Dexametasona

↑∨

∨

Metoclopramida
Ondansetron ✪

↑✪

−✪

Inotropicos e Vasopressores
Adrenalina
Dobutamina
Dopamina
Efedrina
Noradrenalina
Legenda: LPV/r- Lopinavir/ritonavir; RDV- Remdesivir; FAVI- Favipiravir; HCLQ –
Hidroxicloroquina; TCZ- Tocilizumab. ↑- Aumento potencial da concentração do cofármaco; ↓- Diminuição potencial da concentração do co-fármaco; ∨- Diminuição potencial
da concentração do fármaco COVID; − - sem efeito significativo; ✪Fármacos que alteram o
intervalo QT ou aumentam risco de torsade de pointes. O risco pode ser relacionado com a
concentração ou dose e/ou ser aditiva, se 2 ou + fármacos forem administrados.
Notas: Metamizol + HCLQ, RBV, TCCZ – a coadministração deve ser evitada – risco aumentado
de toxicidade hematológica. Paracetamol + FAVI – a dose diária de paracetamol no adulto
não deve ultrapassar 3000mg/dia. Amiodarona + LPV/r – a bula do LPV/r contraindica a
coadministração.
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PANDEMIAS

Da ética do medo ao medo da ética procura reflectir, ainda
que de forma sucinta, sobre a linha ténue que separa o medo
inicial, pristino, tido como mecanismo natural de proteção
da vida, do medo institucionalizado que procura poder,
glória ou dinheiro à custa da dignidade ou da liberdade dos
cidadãos, e é, por isso, um atentado à vida.
As pandemias geram medo. Porque ninguém está preparado,
o agente é invisível e a vida do ser humano fica dependente
da mesma resposta que tinha em tempos pré-históricos:
resposta imune que demora alguns dias a acontecer. Defesa
única em que sempre confiámos na relação que mantemos
com milhares de bactérias e vírus.
Uma autoridade sanitária atenta, capaz e ágil pode minimizar
os danos na saúde, na sociedade e na economia. No entanto,
a forma como esta intervenção comunitária é feita pode gerar
mais medo e produzir pânico com atitudes irracionais e
descontroladas por parte da população e com consequências
catastróficas muito para além dos danos naturais da infecção
viral.
O véu do medo encobre a realidade, perturba o discernimento,
tolda o julgamento, tolhe a iniciativa, mas também induz
mansidão e obediência criando oportunidade para a
realização de agendas à margem da estratégia de luta contra
a epidemia. De reacção instintiva inicial que visa proteger
a vida contra um perigo súbito e desconhecido, o medo
pode tornar-se crónico, através da presença de símbolos e
da prática de rituais que o perpetuam esvaziando a vida de
sentido. O paradoxo é que do papel inicial de proteger a vida,
a persistência do medo, em tempo ou em intensidade, pode
pôr a própria vida em risco ao roubar a liberdade e pôr em
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causa a própria dignidade do ser humano.
Para o médico que já viveu tempos de pandemia noutras
alturas, surgem várias diferenças com a actual que levantam
questões importantes: a) É eticamente discutível aceitar a
diminuição do afluxo aos serviços de urgência e a redução
dos internamentos e das cirurgias, sem pensar no excesso de
mortalidade que resulta da estratégia de medo, #FiqueEmCasa;
b) É inesperado o silêncio dos profissionais de saúde face aos
confinamentos radicais baseados em testes diagnósticos de
baixa sensibilidade e que estão a ser usados para rastreio; c) O
uso da máscara cirúrgica, com tão baixa eficácia para vírus,
põe em causa as especificações mais exigentes a que tanto
nos obrigamos noutras circunstâncias; d) A forma como são
dadas as notícias, mencionando a taxa de letalidade e usando
em denominador o número de pessoas que testam positivo,
ou seja, as “RNA-positivas”, as contaminadas e as infectadas,
distorce a realidade. “RNA-positivas” e contaminadas não são
doentes.
Sobre a pandemia H1N1, diz o Grupo Operativo Nacional da
Gripe da Direção geral da Saíde (DGS) em 20101:
À semelhança de outros países, também em Portugal se
registaram óbitos associados à gripe A (H1N1) 2009. (…) O
resultado da análise dos óbitos notificados em Portugal, por
gripe pandémica, poderá dar um contributo importante para
o conhecimento das características da infecção pelo vírus
influenza A (H1N1) 2009, para que o nível de preparação
para futuras pandemias seja melhorado.
A mortalidade H1N1 no primeiro ano foi de 124 óbitos.
Muito pouco comparado com a actual pandemia, dir-se-á.
Era um aviso? Quais foram as medidas que aprendemos e que
foram usadas na pandemia de 2020?
E talvez a gripe A não tenha sido assim tão inofensiva: Quase
metade dos óbitos (46,8%) tinha idade compreendida entre
os 45 e os 64 anos e cerca de um terço (35,5%) entre os 15
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e os 44 anos com 6 óbitos abaixo dos 15 anos. Apenas 16
(12,9%) dos óbitos ocorreram no grupo com idade ≥65 anos.
Das 124 pessoas que morreram, 95 passaram pelas unidades
de cuidados intensivos (UCI). De todos os assintomáticos ou
com sintomas ligeiros, quantos teriam testado positivo na
população em geral?
Estimaram-se em 2853 os anos potenciais de vida perdidos;
em média cada falecido perdeu 23 anos de vida, o que equivale
a 30,8 anos por 100 000 habitantes. A estimativa para a actual
pandemia é de 13 anos por cada 100 000 habitantes e para a
diabetes é de 8 anos/100 000 habitantes.

O PODER, A SAÚDE E O MEDO

O objectivo da saúde pública é prevenir ou minimizar o
impacto das doenças ao nível da população. As estratégias
foram mudando ao longo do tempo. Com as doenças
contagiosas, sobretudo na Idade Média, a única opção era o
isolamento sendo que a quarentena era muito praticada com
os barcos que vinham de longínquas e desconhecidas paragens
e arribavam aos portos das grandes cidades europeias. Mais
tarde, a higiene pública e o saneamento básico, tornaramse os verdadeiros responsáveis pelo grande aumento da
esperança média de vida. As primeiras sugestões da prática
de inoculação para a varíola, curiosamente, também vêm
da China no século X. Os chineses também praticaram o
mais antigo uso documentado da variolação, desde o século
XV. O método, apelidado de "insuflação nasal", baseava-se
na administração, por sopro, de material de varíola em pó
até às narinas. No século XVIII, Jenner usa com sucesso um
inóculo de varíola bovina para vacinar uma criança contra a
varíola humana. Mas é Louis Pasteur que no fim do século
XIX introduz uma segunda geração de vacinas para o antraz
e para a cólera e se iniciam programas nacionais de vacinação
em massa. Programas que se tornaram troféus de prestígio
para os serviços de saúde e para os governantes desses países,
chegando mesmo a tornar-se um importante activo político.
E justamente, pois muitos milhões de vidas têm sido salvas
com estes programas de vacinação. Hoje, o padrão das
doenças públicas é bem diferente. São doenças crónicas que
a longo prazo se tornam graves e incapacitantes, criam vício
e dependência pelo prazer que proporcionam como o comer,
fumar, beber álcool e vida sedentária. Assim as autoridades
de saúde pública mudaram da prevenção do contágio para
campanhas mostrando a necessidade de mudar os hábitos.
O medo tem sido uma das armas mais usadas procurando
inclusivé chocar a opinião pública. Como o ser humano se
adapta, a sensibilidade perde-se, e passou a procurar-se na
intensidade do efeito o que não foi obtido na duração. O
uso de imagens de feridos graves, decepados, em acidentes
de viação ou tumores abertos no pescoço ou pulmões de
fumadores, em autópsias, levanta muitas questões éticas que
se aplicam a este tipo de intervenção na comunidade.2 Em

primeiro lugar, invocando o princípio da não-maleficência, a
agressividade das imagens prejudica o bem-estar do cidadão
induzindo culpa e outros sentimentos que trazem sofrimento.
É certo que os teleologistas defendem que os fins justificam
os meios desde que o benefício social se possa confirmar.
Na linguagem utilitarista “As escolhas são éticas se resultam
num bem maior para um número maior de pessoas”. Não
deixámos de fazer mal às outras, no entanto. Os rastreios,
induzem medo e alterações do comportamento, mas se forem
fundamentados, explicados e pouco agressivos poderão ser
aceitáveis. Por outro lado, é pouco adequado manter rastreios
para impor o uso duma vacina quando o número de casos já é
residual e os que aparecem não são graves, mais sabendo que
existe pressão para o retorno financeiro nas farmacêuticas.
Pior ainda quando a OMS se propõe apresentar orientações
que permitam infectar voluntários vacinados, com o fim
de testar as vacinas. Razão: o vírus está a desaparecer e
não haverá contactos comunitários suficientes para testar
essas vacinas. Se está a desaparecer para quê as vacinas?
Em segundo lugar, o uso do medo institucionalizado como
parte da abordagem paternalista governamental à pandemia
não é aceitável numa sociedade livre e democrática. Segundo
John Stuart Mill, advogado do liberalismo político e social do
século XIX, o governo não pode impor a sua vontade ao povo
sem o consentimento deste. O problema é que desta forma o
medo torna-se ineficaz como arma pois para ser consentido
tem de ser explicado. O medo explicado, esvazia-se. Em
terceiro lugar, a intensidade do medo induzido pode ser tão
desproporcional face às consequências ou ao risco real que,
subliminarmente, passa para o âmbito da ficção na mente do
público, causando dessensibilização. Em quarto lugar uma
pandemia é dinâmica. Segue uma curva. A estratégia do medo
deve respeitar a oportunidade. Em quinto lugar, o recurso ao
medo como estratégia deve apontar a saída que desejamos
para o bem do cidadão. Se o cidadão se sente encurralado,
ou vive aterrorizado até morrer, ou desliga e retoma a sua
vida. Em sexto lugar, induzir o medo pode lançar estigmas
sobre determinadas populações. Quando se diz que o vírus é
muito contagioso, verifico que mesmo profissionais de saúde
evitam ter contacto com pessoas que têm a doença curada e
testaram várias vezes, negativo. Na realidade, estes “curados”
constituem-se nossos aliados por serem “armadilhas” para o
vírus.
Com a democratização da ciência médica e o livre acesso a
diversas fontes de informação, muita desta não-auditada, e
outra tanta incompreensível para o leigo, muitos dos quais
também não possuem a necessária literacia e juízo crítico,
acabamos naquilo a que o filólogo Igor Sibaldi chamava a
rumorese, em que todos falam muito de um assunto, pouco
ou nada dizendo de útil ou prático, mas acrescentando ruído
e dando volume ao fenómeno. Incluem-se os discursos
veiculados pelas redes sociais e meios de comunicação social.
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Certa vez o sociólogo francês Pierre Bourdieu disse em tom
de desafio: “A opinião pública não existe”. A pesquisa “Perils
of Perception 2016”3 do instituto britânico Ipsos Mori parece
confirmar isso: na verdade, a opinião confunde-se com
percepção, assim como nos telejornais actuais as notícias
são confundidas com “sensações”, seja dos jornalistas ou
dos telespectadores. O resultado da pesquisa foi a criação do
“Ranking da Ignorância” – a distância entre a percepção que
as pessoas têm da realidade em que vivem e os dados oficiais
de cada país. Numa democracia o poder segue a vontade e as
percepções do povo. Quanto mais inculto e menos informado
o povo, mais espaço tem o governo para a arbitrariedade.
Afinal, um governo é a cara do seu povo. O medo multiplica
o efeito da ignorância. Logo, multiplica os erros e a gravidade
das decisões dum governo. Se a isto juntarmos as vicissitudes
das redes sociais teremos os ingredientes para uma pandemia
muito para além do vírus. Nas utopias totalitárias o medo e
a repressão são infinitos pelo que o povo não conta, mesmo
bem informado e culto como é o caso da China que se
apresenta numa posição favorável daquele ranking.
O efeito Dunning-Kruger4 leva algumas pessoas, normalmente
com poder, mas com poucos conhecimentos em determinada
área, a acreditar saber mais do que aqueles que estão bem
preparados e que trabalham nessa área. As decisões
facultadas pelo poder, nestes casos, são quase sempre erradas
e os resultados indevidos. É a sua própria incompetência
e limitação que restringe a capacidade de reconhecer os
próprios erros. Cria-se o chamado mito da superioridade
ilusória. Em contrapartida, as pessoas competentes podem vir
a subestimar-se surgindo a inferioridade ilusória, chegando a
acreditar que os outros indivíduos menos capazes são tão ou
mais capazes do que elas próprias. A esse outro fenómeno
dá-se o nome de síndrome do impostor.5

CONFLITOS DE INTERESSE

Uma pandemia é um argumento adequado, forte e
urgente para os governos interromperem a economia
com confinamentos e cortes de circulação no mercado
global, justificando perdas financeiras às quais se juntam
as decorrentes da necessidade de tratamentos médicos
específicos e de suporte na saúde com aumento dos gastos
em recursos humanos, materiais e farmacêuticos, e ainda, o
dever do Estado de apoiar os mais necessitados que passam a
ser muitos mais e inesperados como dentistas, fisioterapeutas,
engenheiros e tantos mais. No entanto, mascaradas de acto
de humanismo, criam-se oportunidades de excelência, para
entidades com liquidez financeira poderem especular com
empréstimos aos mais atingidos e mais necessitados entre os
quais o Estado providência fatalmente se vai incluir. O risco
de escalada duma plutocracia, ou seja, o poder e a ordem nas
mãos dos mais ricos, cresce. Torna-se real a percepção de que
o vírus passa a ser menos democrático, atingindo mais os
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desfavorecidos,
Recentemente numa entrevista a um periódico, Jorge Soares,
médico patologista e presidente do Conselho Nacional
de Ética para as Ciências da Vida, referindo-se à actual
pandemia, dizia que “a ética tem de ser olhada como uma
gramática para o século XXI” e que o seu olhar vai sobretudo
para as crianças e para os idosos manifestando preocupação
com as marcas que a pandemia deixará na sociedade.
Os profissionais de saúde não estão imunes ao vírus nem
ao medo. Têm, no entanto, a obrigação de apresentar um
limiar mais elevado pois têm a autoridade do conhecimento
e da experiência e acesso a recursos. A despeito destes factos
quem assume a liderança na estratégia de combate à epidemia
são os políticos, que estão onde estão, por eleição e não pelo
mérito científico ou técnico. Os profissionais de saúde ficam
“ocultos atrás duma cortina” e quando o líder político quer
tomar uma decisão, ou já a tomou, vai atrás da cortina para
ser elucidado e regressa ao microfone e às câmaras para fazer
o anúncio, legitimado por um suposto parecer técnico. Em
tese, pode-se perguntar, porque estão os médicos a aceitar
isto? Poderá haver um conflito de interesses? Talvez. Os
profissionais de saúde, os únicos que poderiam ter voz
alicerçada no conhecimento e na autoridade técnica e na
gestão dos recursos sentiram-se adulados pois viram os seus
serviços ser procurados, viram-se apelidados de “heróis na
linha da frente”, conservaram, aumentaram ou melhoraram
os empregos, receberam promessas de equipamentos, não
foram para lay-off e ficaram numa conveniente quarentena
em que trabalharam metade auferindo o mesmo; Nada
disto é falso, nada disto é tecnicamente errado. Mas deixou
os médicos à beira da slippery slope… com o sério risco de
resvalar para fora do seu código ético. Houve “quarentena de
silêncio”. Os mais fracos e vulneráveis podem ter perdido a
única voz que os poderia defender tecnicamente. Quando é
que a quarentena deixa de ser confinamento e passa a férias?
#FiqueEmCasa: serviços de urgência com reduções de 60%,
consultas externas vazias, enfermarias à espera das vítimas
do vírus, teletrabalho… Como olho eu para estes factos? A
única analogia que me ocorre é o suplício de Tântalo: morrer
de sede com água até ao pescoço. Sempre que o doente pensa
recorrer ao médico aparece o espectro da morte pelo vírus
com a placa: #FiqueEmCasa. E o hospital está lá, os recursos
estão lá, os profissionais estão lá. Fica o aviso ao cidadão: “Ai
daquele que quiser provar a ambrósia sem ser convidado, pois
está condenado ao suplício de Tântalo”.
Dos três intervenientes, as entidades que financiam o Estado,
o governo que decide as estratégias ou o profissional de saúde
que tem o conhecimento técnico, nenhuma criou a situação.
Na realidade, deram-se provimento mútuo e concatenaramse em círculo ficando impossível apurar onde começa e onde
acaba o conflito de interesses. No entanto, ir “atrás da cortina”,
supostamente consultar os médicos e epidemiologistas, tem
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um preço. Ficámos com o ónus técnico das decisões finais
dos políticos. No Observador, Manuel António Ribeiro,6
presidente da Direcção da Sociedade Portuguesa de Direito
Internacional, refere:
“Veremos se quando se avaliar o desastre, os políticos não
nos vão dizer que fizeram apenas o que os médicos lhes
recomendaram. Não é certamente para isso que foram eleitos
e lhes pagamos.”
Às vozes que criticam os excessos das medidas que vários
países tomaram, juntam-se as vozes, e alguns gestos, das
pessoas que começam a sentir alguma opressão, sem uma
explicação convincente. Mas, mesmo essas pessoas, não estão
dispostas a pagar um preço muito alto pela sua liberdade.
Maria de Fátima Bonifácio refere.7
“A Democracia não oferece nenhum alimento espiritual. É um
mero mecanismo de selecção e recrutamento dos governantes
e das elites políticas, legitimados pelo voto universal. Em
contrapartida, oferece um bem único e precioso: Liberdade.
Mas aqui começam os problemas: a grande maioria das
pessoas não precisa de Liberdade – precisa de um certo
desafogo, de um SNS e de segurança.”
Quem detém o poder institucional detém o controlo do medo.
E quem tem dinheiro controla o poder. Ironicamente, neste
momento, há cerca de 37 000 “casos positivos”, em Portugal,
mas o Banco Alimentar já dá de comer a mais de 60 000
pessoas! Centenas de milhar de portugueses que “testaram
negativo” já sofrem o efeito do vírus na sua subsistência
e na sua dignidade. Grave problema que só se resolve com
solidariedade e educação.

SINAIS E SÍMBOLOS DO MEDO

Objectivo: Na ausência do perigo real, estes sinais e símbolos,
permitem “cozinhar o medo em lume brando”: o Ser funciona
num nível de ausência de vontade cumprindo acriticamente
o que lhe é sugerido.
Contexto: Pandemia em decrescendo, testagem sistemática
avulsa, raras admissões em cuidados intensivos.
Sinais e símbolos:
• Máscara cirúrgica: Se não tem, não entra no supermercado;
está excluído, crucificado, em público.
• Risco dos 2 m: Se pisar o risco deve recuar. São 200 cm!
• Cadeiras alternadas: Não sentar na cadeira com uma cruz.
Onde se ia fazer a cruz se tivessem tirado a cadeira?
• Contacto físico desaconselhado: Não abraçar, não beijar,
não apertar a mão. Só o toque de cotovelo é permitido ou
uma saudação com a cabeça.
• Notícias da pandemia: À noite, depois de jantar, pode
saber que morreram mais 8 pessoas “com COVID-19”; não

exactamente “de COVID-19”.

• Praias com semáforo: Nada foi esquecido.

Consequência: O medo inflamado inicial evolui para a
cronicidade e para uma espécie de “eczema mental” por nunca
resolver de forma saudável. O cérebro perde funcionalidades
cognitivas, torna-se acrítico e transforma-se numa espécie
de cicatriz moral e intelectual. Enfim, conjunto de rituais a
que se chama “Nova normalidade”. Uma espécie de marca de
água do vírus.

SUGESTÃO

Pretensiosamente, chamar-lhe-ei desconfinamento mental.
Consiste num processo de racionalização do medo e
concentração na missão do médico: Virtusque nostra nescit
ignavus metus, ou seja, a nossa virtude desconhece o medo
covarde (Séneca, Oed. 88). Desde logo passa pela iconomaquia
do medo, combatendo e rejeitando o significado dos símbolos
do medo, como seja máscaras, cadeiras com cruzes, riscos
no chão, etc. A propósito do distanciamento físico e da sua
vocação, Francisco Sasseti, jesuíta, lembra: “Não me alistei
nesta tropa para estar longe das pessoas”. O mesmo se aplica
ao médico. Neste pequeno kit de sobrevivência ao medo,
incluo, o exercício metódico da dúvida, pondo em causa
todas as notícias, perguntando quem, quando, onde, como e
porquê.
A tolerância para o incumprimento do dever, fundamenta-se
no valor da vida pelo risco que a actividade médica comporta.
Mas, não estaremos a ser vítimas dos elogios daqueles que
dizem que andamos a arriscar a vida? Mas não o fazemos
todos os dias em anonimato? A nação arrisca a vida dos
soldados, pelos princípios e valores que a identificam, aceita
que um polícia morra a manter a ordem e o respeito pela lei.
Portanto, deduz-se que há valores pelos quais aceitamos que
se morra. Valores que se referem à Dignidade, à Liberdade, à
Justiça. Será que a morte pelo vírus é diferente de morrer por
uma bala?
Por outro lado, o contraditório ao gestor do medo, virá
sempre duma minoria sem poder. Porque razão há vozes a
ser caladas, sobretudo quando são muitos e eminentes os
que mandam calar? Qualquer pequena ponta, neste enredo,
por mais ínfima que seja, deve ser testada e puxada pois a ela
pode vir preso o argumento, o facto, a razão, a pergunta que
explica e clarifica.
Medo e temor são anagramas para Demo e para Morte
sugerindo algo de maligno, na submissão ao medo e ao temor.
Algo que rouba a identidade, perturba a relação com o outro
esvaziando a vítima e deixando um espectro no seu lugar. No
entanto, o medo pode ser atenuado pelo exercício pungente,
convicto, da medicina, com liberdade, com racionalidade e
com coragem. Enfrentar o medo da morte equivale a vencer,
desde logo. Não falo da coragem suicida e desinformada. Falo
da coragem que defende a dignidade de cada ser humano e
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que brota do discernimento.
Para conseguir o discernimento ético, phronesis, é essencial
mudar de plano, separar o corpo da mente, abstrair por alguns
instantes e não permitir que o estado emotivo que decorre do
agir interfira no juízo e na decisão. É um processo complexo
que exige ajuda com aprendizagem, treino, lucidez e vontade.
Mas não será impossível. Lembro-me bem, como se fosse hoje,
e consigo apontar o local exacto na minha cidade natal, de
como saí lavado em lágrimas dum teste de matemática. Tinha
a sensação de que a nota ia ser um desastre total, e eu tinha
estudado até à exaustão. Percebi agora que o meu verdadeiro
desempenho no teste estava mascarado pelo cansaço e com
horror fiquei com pena de mim próprio. A emoção não me
permitiu ver serenamente o que tinha acabado de acontecer.
O meu pai estava a conduzir o carro em que me tinha ido
buscar ao liceu. Parou, olhou para mim obrigando-me a olhar
para ele e perguntou-me calmamente e cheio de confiança: “Tu
estudaste, não foi? Então, porque te preocupas? O resto vem
por si!” À estupefacção dum tão simples raciocínio, seguiuse o desvanecer da aflição e no seu lugar uma sensação de
paz e segurança. Fiquei feliz naquele instante. Hoje, quando
tenho dúvida sobre o que “fazer ao doente” penso antes o que
posso “fazer pelo doente”. “O que espera aquele doente que
eu faça?” “O que espera aquela família daquele doente, que eu
faça?” Ter medo e faltar ao doente, nunca mais. Aí significaria
perder tudo o que sou como médico. Ficar sem argumentos.
Morrer para a medicina. Escusado será dizer que tive uma
boa classificação a matemática nesse teste.

O MEDO E A ALTERIDADE

O meu medo também perturba a minha relação com o outro.
A disrupção da alteridade coloca em crise a minha identidade
como pessoa. Ou como médico se o outro é o doente que me
procura. Como diz Iana Cavalcanti, professora de filosofia em
Pernambuco, “…vejo que quanto mais se deixa as insatisfações
pessoais tomar conta do comportamento em relação ao outro
mais preso em si o indivíduo se encontra.”
É uma falácia dizer que para estar bem com os outros tenho
de estar bem comigo em primeiro lugar. Na realidade, devo
estar bem com o outro porque eu, como ser social, também
sou o outro. E assim eu não posso estar bem comigo enquanto
não estou bem com o outro. A preservação da relação na
alteridade é condição necessária para atingir a Eudaimonia,
(ευδαιμονία) que, segundo Aristóteles, é uma espécie de
bem-estar total, sereno e pacífico, não a felicidade como
a entendemos hoje, baseada em poder, domínio, sedução,
glória ou dinheiro, mas num sentido pessoal, é a percepção
da realização total do ser humano na relação com a natureza,
com os outros e consigo próprio.
Uma ética mais emocional, em linha com a nossa natureza
passional, presume o acima exposto como sobre-humano,
próprio do divino e, portanto, inatingível e nada prático.
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Na realidade, sustento que não estou a defender uma ética
kantiana, baseada em máximas onde pouco importa a
perspectiva e a situação mas sim, que há um esforço racional,
baseado numa moral sólida que suporta a vida de cada um,
em que procuro compreender de forma lúcida, crítica e
consequente o que está mal comigo e o que parece impedirme de estar bem com o outro. Importa desfazer a ideia de
que é um processo sequencial, eu e só depois, o outro,
mas é antes um processo paralelo e não necessariamente
interdependente. A ética, no seu sentido mais profundo,
consiste neste exercício. Aristóteles sabia que a excelência
não deve ser um objectivo e sim um hábito, assim a virtude é
o resultado da prática.
Post8 refere numa revisão em 2005 que o altruísmo traz bemestar mental e saúde física. No seu essencial, conclui que
existe uma forte correlação entre bem-estar, felicidade, saúde
e longevidade nas pessoas que apresentam emotividade e
compaixão nas suas actividades de apoio aos desfavorecidos,
salvaguardadas que fiquem as situações de sobrecarga na
sua actividade. A conclusão é sobre um estilo de vida e não
sobre pessoas individuais. Libertar-se da visão solipsística da
vida, em que só eu e as minhas experiências existem, e que
na sua dimensão moral Kant equipara ao egoísmo, libertação
essa que me permite contribuir e colaborar convicta e
entusiasticamente, nos projectos e preferências de alguém,
fugindo às preocupações esconsas, redutoras e débeis do self
transporta o ser humano para as cercanias da sua verdadeira
e mais saudável natureza. Como refere Levin,9 aqui a
epidemiologia e a espiritualidade do amor podem entrar em
frutuoso diálogo. A vida pode ser difícil e a morte não deve
ser negada, muito menos considerada obscena. O amor torna
o caminho mais fácil e mais saudável tanto para quem dá
como para quem recebe. O medo é declarado irrelevante. Isto
é claro e permanente para o médico que pratica Medicina.

CONCLUSÃO

Quando Manuel Almeida Ribeiro6 cita Georges Clemenceau
com o aforismo que ficou conhecido na obra de Georges
Suarez em “Soixante Années d’Histoire Française” de 1932,
dizendo “A guerra! É demasiado grave para ser confiada aos
militares”, alegando que a pandemia é demasiado grave para
ser deixada aos médicos esquece que os médicos lidam com
a vida e com a confiança enquanto os militares lidam com a
morte e com o medo. O medo é rápido e irracional, a confiança
é lenta e lógica. O medo é opaco e amoral. A confiança é
transparente e constitui-se no fundamento da ética. O medo
anda de mãos dadas com o ódio. A confiança celebra o amor
e o respeito mútuo. O médico não é general: ouve e partilha
a decisão com o doente e a família. O médico não é soldado:
só deve obediência ao doente que está à sua frente. O médico
saberia pedir ajuda quando julgasse estar a pôr o doente em
perigo. Também não tem nada a ver com o político. O médico
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toca na pessoa que está doente quando esta precisa de ajuda.
O político toca no cidadão quando precisa do voto. O médico
toma diariamente decisões de fim de vida, pondera benefício
versus sacrifício. O político todos os dias mede as palavras
e pondera declarações versus decisões. O médico ouve e
delibera. O político fala e decreta. O médico tem os olhos
do doente e da família no seu horizonte e vê através deles. O
político tem os olhos ofuscados pelos flashes das câmaras.
Na guerra luta-se pela morte, na pandemia luta-se pela vida.
Nada mais errado que comparar uma pandemia a uma
guerra. A linguagem da guerra distorce a visão da pandemia
e vicia as decisões estratégicas pois esquece que os alvos não
são soldados perigosos a abater, mas sim doentes vulneráveis
a pedir cuidados e atenção. Instilar medo e alimentá-lo por
ignorância ou deliberadamente não é ético.
Finalmente, tal como os incêndios se combatem no Inverno
também o combate às pandemias começa antes delas
chegarem. Com formação e preparação. As pandemias
não se combatem com o medo, com a ignorância ou com a
misantropia do confinamento num qualquer rincão. Deste
modo só geram oportunismo, corrupção, especulação e
miséria. Mais apropriado é dizer “A pandemia é demasiado
séria para ser deixada apenas aos políticos”.

paulineroseclance.com/pdf/ip_high_achieving_women.pdf
6. Ribeiro MA. Quem manda numa pandemia? Os médicos ou os políticos? In:
Observador, Opinião[accessed 25 May 2020] Available from:
7. Bonifácio MF. O calcanhar da Democracia. Observador[accessed 7 Jun 2020]
Available from:
8. Post SG. Altruism, Happiness, and Health: It’s Good to Be Good. Int J Behav
Med. 2005;12:66-77. doi: 10.1207/s15327558ijbm1202_4.
9. Levin J. A prolegomenon to an epidemiology of love: Theory, measurement,
and health outcomes. J Soc Clin Psychol. 2000; 19: 117–36.
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RESUMO
A COVID-19 é transmitida predominantemente por gotículas, e o
risco de infeção é grande em procedimentos geradores de aerossóis,
como a intubação, extubação e aspiração do tubo orotraqueal. Este
facto exige às equipas hospitalares uma reorganização de dinâmicas
e proteção adicional, dada a grande transmissibilidade desta doença.
A inovação em medicina tem assumido um papel interessante no
desenvolvimento de materiais que conferem proteção na abordagem
da via aérea. Apresentamos um caso clínico de um doente COVID-19
internado na Unidade de Cuidados Intensivos, que complicou com
paragem cardiorespiratória. Na abordagem da via aérea foi utilizada
uma box de aerossóis e um clamp de tubo orotraqueal. A sua
utilização é rápida e confere proteção adicional para os profissionais
da exposição a gotículas. Porém, é necessário treino e preparação do
staff, de forma a potenciar os seus benefícios e diminuir as dificuldades
associadas à falta de experiência na sua utilização.

ABSTRACT
COVID-19 is predominantly transmitted by droplets, with the risk of
infection being greatly increased in aerosol-generating procedures,
such as intubation, extubation and aspiration of the orotracheal tube.
Given the high transmission of this disease, it led to a reorganization of
hospital teams and dynamics, with the implementation of additional
protection measures. Medical innovation has taken an interesting role
in the development of equipment that provides protection when
approaching the airway.
We present a clinical case of a COVID-19 patient admitted to the
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Intensive Care Unit (ICU), that complicated with cardiopulmonary
arrest. For the airway approach, an aerosol box and an orotracheal
tube clamp were employed, providing professionals with an
additional protection from exposure to droplets without delaying
their approach. Nevertheless, training and preparation of the staff is
necessary in order to enhance the benefits and reduce the difficulties
associated with the lack of experience in their use.

INTRODUÇÃO

A infeção por SARS-CoV-2, que culminou na pandemia por
COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde
em Março de 2020,1 surpreendeu a comunidade médicocientífica pelas suas características, nomeadamente o elevado
risco de transmissão sob a forma de aerossóis, bem como pela
necessidade de reorganização de serviços e implementação
de medidas de protecção das equipas que prestam cuidados a
estes doentes. Esta última reveste-se de especial importância,
quer pela considerável exposição a que os profissionais
de saúde estão sujeitos, sobretudo os responsáveis pela
abordagem da via aérea, mas também pela experiência
de outros países, como Itália, China e Espanha, onde são
elevados os números de profissionais de saúde infectados.2
Durante a epidemia de SARS em 2003 no Canadá, foi evidente
que os profissionais de saúde estavam em risco de infecção,
particularmente aqueles envolvidos em procedimentos
relacionados com a via aérea.3 Além dos riscos para a saúde
pessoal dos profissionais infectados, os procedimentos
burocráticos de doenças e quarentena podem diminuir
os recursos disponíveis para tratar doentes. A COVID-19
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foi classificada como uma doença altamente infecciosa,
enfatizando o risco significativo para os profissionais de
saúde.4
Os cuidados prestados a doentes graves com COVID-19 e a
execução de procedimentos associados à geração de aerossóis
apresentam um risco potencialmente aumentado de infecção,
sendo o processo de abordagem da via aérea considerado de
alto risco para transmissão por aerossóis.5,6
A investigação em biomedicina tem inovado no que diz
respeito a materiais protectores dos profissionais de saúde.
A box de aerossol é um cubo de acrílico transparente que
cobre a cabeça do doente e incorpora duas portas circulares,
através das quais passam as mãos do médico que aborda a
via aérea.
O clamp é uma peça em plástico que encaixa no tubo
orotraqueal e o permite clampar durante a intubação/
extubação, bem como em procedimentos como aspiração de
secreções.
O presente trabalho descreve um caso de abordagem da
via aérea com recurso à box de aerossóis e clamp de tubo
orotraqueal num doente COVID-19 no contexto de paragem
cardiorrespiratória.

CASO CLÍNICO

Apresentamos o caso de um doente do sexo masculino, 69
anos de idade, com antecedentes pessoais de hipertensão
arterial, hipertrofia benigna da próstata e hábitos tabágicos
até aos 39 anos (25 UMA). Ao exame objectivo destacase a apresentação de preditores de via aérea difícil, com
classificação de Mallampati 3 e mobilidade cervical e
abertura da boca limitadas.
Após o diagnóstico de pneumonia a SARS-CoV-2, com acute
respiratory distress syndrome (ARDS) grave e necessidade
de ventilação mecânica invasiva (VMI), foi internado na
Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).
Durante o internamento apresentou melhoria das disfunções
respiratória e cardiovascular, sendo extubado após 8 dias
de VMI, sem intercorrências. Cerca de 16 horas após a
extubação, apresentou um episódio de broncospasmo
severo, sem resposta a terapêutica médica, que evoluiu com
dessaturação e paragem cardiorrespiratória em actividade
eléctrica sem pulso. Iniciaram-se de imediato manobras de
suporte avançado de vida incluindo intubação orotraqueal,
com recuperação de pulso após um ciclo. A abordagem da
via aérea foi realizada com recurso a videolaringoscópio
(Glidescope®) e colocação de clamp de plástico no tubo
orotraqueal, apenas desclampado após a conexão ao circuito
fechado do ventilador. Para todos estes procedimentos, foi
utilizada a box de aerossóis disponível na UCI. A intubação
decorreu sem intercorrências e o doente ficou ventilado
mecanicamente, sendo extubado novamente 3 dias depois.
Para o procedimento de extubação, utilizou-se novamente a

box de aerossóis e clamp, que permaneceu adaptado ao tubo
orotraqueal.
Foi transferido da UCI para enfermaria após 20 dias
com melhoria das disfunções de órgão que motivaram o
internamento.

DISCUSSÃO

Os serviços de saúde de todo o mundo enfrentam o desafio
de se preparar para o impacto da COVID-19. Nesse sentido,
tem-se assistido a um papel importante da simulação no
desenvolvimento e teste de processos. Esta pandemia, pela
transmissibilidade e pela preparação que exige às equipas de
saúde, é um excelente exemplo de como a simulação pode
fazer a diferença, aumentando a segurança de abordagem ao
doente.
A transmissão da COVID-19 é feita principalmente pela
disseminação de gotículas ou aerossóis. Desta forma, a
abordagem da via aérea e procedimentos geradores de
aerossóis, como os procedimentos na via aérea durante uma
paragem cardiorespiratória, apresenta um risco de infeção
aumentado para todo o staff.7
O nosso caso clínico demonstra a abordagem inovadora, fruto
da criação de novos instrumentos de proteção, a um doente
com necessidade de abordagem da via aérea em contexto de
emergência.
Uma revisão sistemática do risco de infeção em procedimentos
geradores de aerossóis para profissionais de saúde, já em 2012,
ordenou os procedimentos por ordem descendente de risco,
sendo o primeiro a intubação orotraqueal, e a extubação e
aspiração do tubo orotraqueal considerados como outros
procedimentos potencialmente geradores de aerossol a ter
em conta.8
No nosso caso clínico, além da proteção recomendada pelas
entidades competentes,9-11 foi utilizada uma box de aerossóis
e um clamp de tubo orotraqueal, quer para a intubação, quer
para a extubação.
Esta box de acrílico tem sido descrita12 e está já disponível
em vários serviços de cuidados intensivos e anestesiologia,
permitindo conferir uma proteção adicional aos profissionais
de saúde durante os procedimentos na via aérea.
Canneli et al demonstraram que com o uso da box, em
experiências com tosse simulada, apenas o interior da caixa
e as luvas do médico ficavam contaminadas. Sem a caixa,
a contaminação era verificada a cerca de dois metros de
distância.12
Trata-se de um instrumento inovador que poderá mostrar
utilidade, mas que exige treino e preparação. De facto,
a preparação e distribuição de tarefas assume especial
importância na abordagem da via aérea de um doente
COVID-19.
A utilização da box de aerossóis não foge à regra e, se por um
lado permite uma proteção adicional para o profissional de
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saúde, é fácil de colocar e de desinfetar e está prontamente
disponível, por outro pode limitar movimentos e dificultar a
técnica, sobretudo em abordagens de emergência.
Na verdade, reconhecemos que a utilização da box confere
uma considerável limitação de movimentos que, numa
situação exigente como uma paragem cardiorespiratória em
um doente com preditores de via aérea difícil, pode tornar o
processo de abordagem da via aérea mais difícil e demorado.
Além disso, as compressões torácicas são de mais difícil
realização com a box colocada. Mais estudos serão importantes
para perceber se a sua utilização aumenta o tempo total de
intubação orotraqueal, e, por conseguinte, a segurança da sua
utilização. No caso descrito, a experiência do utilizador e o
treino prévio em simulador (Fig.s 1 e 2), contribuíram para
que a técnica decorresse sem intercorrências.

Figura 1. Box de aerossóis

CONCLUSÃO

Figura 2. Box de aerossóis

O enfermeiro alocado à via aérea pode realizar manobras
para apoiar o médico que aborda a via aérea através da parte
aberta da box.
Porém, é crucial referir que este posicionamento expõe
incorretamente o profissional aos aerossóis gerados, pelo
que o desaconselhamos, e deverá ser encontrada uma
outra forma de apoio, como entradas laterais na box de
124

acrílico, já encontradas em algumas versões adaptadas
deste equipamento. A utilização de videolaringoscópio
na realização da intubação orotraqueal é recomendada
na abordagem à via aérea em doentes com COVID-19.11
Com a utilização da box, é também possível a realização de
laringoscopia convencional com mais segurança quando o
videolaringoscópio não se encontra disponível ou quando o
médico que aborda a via aérea não têm experiência com a
utilização do mesmo.
No procedimento de extubação do doente, a utilização deste
objeto permite o mesmo nível de proteção adicional, sem
acrescer o risco de complicar a técnica, pelo fato de ser menos
complexa do que o procedimento de intubação. A box tem
também sido utilizada para aspirar as secreções do doente,
constituindo uma mais-valia nesta função de risco elevado de
aerossolização. Consideramos que a extubação e aspiração de
secreções possam ser os procedimentos que mais beneficiam
com a utilização deste objeto, sem acréscimo de dificuldade.
A emissão de partículas através do tubo orotraqueal, durante
a intubação e extubação, é outra forma de exposição ao vírus
a que os profissionais de saúde que abordam a via aérea se
sujeitam. As recomendações aconselham a clampagem do
tubo orotraqueal durante estes procedimentos, diminuindo a
dispersão de partículas11 Para esse efeito, foram desenvolvidas
peças em plástico12 que permitem ser adaptadas ao tubo,
permitindo a clampagem durante a intubação e extubação,
bem como para aspiração de secreções de forma mais segura.
Para a intubação orotraqueal foi utilizado, neste caso, o
videolaringoscópio Glidescope® com a sua lâmina curva, que
indica a utilização de mandril. Apesar de o clamp ter várias
posições de clampagem, a utilização de mandril dificulta e
retira eficácia a este objeto. A sua utilização com mandril
deverá ser melhor avaliada em futuros trabalhos, uma vez
que pode comprometer a segurança dos profissionais. Para
a extubação e aspiração de secreções, a eficácia do clamp é
total, e consideramos ser uma mais-valia. A clampagem pode
também ser feita com uma pinça, mas o facto de este acessório
permanecer sempre adaptado ao tubo do doente (Fig.s 3
e 4), torna prática a sua utilização, e evita a contaminação
sucessiva de pinças, contribuindo também para uma menor
probabilidade de infeção cruzada.

A transmissão de SARS-CoV-2 de doentes para profissionais
de saúde é largamente reportada e o controlo de infeção
é primordial para a proteção dos profissionais e para a
prevenção de disseminação. As recomendações referem
que, para além das medidas gerais de precaução no contacto
com doentes confirmados ou suspeitos de COVID-19, sejam
tomadas medidas de prevenção de transmissão por via aérea
quando são realizados procedimentos geradores de aerossóis,
tais como intubação e extubação orotraqueal, aspiração ou
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Figura 3. Clamp de tubo orotraqueal
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informação deve ser acrescentada na secção Agradecimentos.
Exigimos declarações assinadas pelo medical writer
indicando que dá permissão para ser nomeado na secção
Agradecimentos.

Papel do Autor Correspondente

O autor correspondente funcionará em nome de todos os coautores como o correspondente preferencial com a equipa
editorial durante o processo de submissão e revisão.
O autor correspondente em nome de todos os co-autores
é responsável pela comunicação com a revista durante a
submissão, peer review e processo de publicação. Também é
responsável por assegurar todos os requisitos administrativos
da revista (fornecimento de detalhes de autoria; aprovação
da comissão de ética; formulários de conflitos de interesse;
consentimento informado).

Consentimento dos Doentes

Os autores são responsáveis por obter o consentimento
informado relativamente a cada indivíduo presente em
fotografias, vídeos descrições detalhadas ou em radiografias
ou ecografias, mesmo após tentativa de ocultar a respectiva
identidade. Nomes, iniciais ou outras formas de identificação
devem ser removidos das fotografias ou outras imagens.
Devem ser omitidos dados pessoais, como profissão ou
residência, excepto quando sejam epidemiologicamente
relevantes para o trabalho. Os autores devem assegurar que
não apresentam dados que permitam identificação inequívoca
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ou, caso isso não seja possível, devem obter o consentimento
informado dos intervenientes.
Estudos em doentes ou voluntários precisam de aprovação
da comissão de ética e consentimento informado dos
participantes. Estes devem ser documentados no artigo.
As barras “Blackout” ou dispositivos similares não
anonimizam doentes em imagens clínicas: é necessário o
apropriado consentimento.

Submissão e Publicação Duplicadas

A RSPA não aceita material previamente publicado em forma
impressa ou electrónica ou manuscritos em consideração
em outra revista. A RSPA endossa as políticas do ICMJE em
relação à duplicação de publicações (colocar link para http://
www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-andeditorial-issues/overlapping-publications.html.

Política de Plágio

Seja intencional ou não, o plágio é uma violação grave.
Definimos plágio como reprodução de outro trabalho
com pelo menos 25% de similaridade e sem citação. Se for
encontrada evidência de plágio antes/depois da aceitação
ou após a publicação do artigo, será dada ao autor uma
oportunidade de refutação. Se os argumentos não forem
considerados satisfatórios, o manuscrito será retratado e
o autor sancionado pela publicação de trabalhos por um
período a ser determinado pelo Editor.

Submissão

A RSPA aceita submissões online via “submissões Online”
http://revistas.rcaap.pt/rspa.
Todos os campos solicitados no sistema de submissão online
terão de ser respondidos. Após submissão do manuscrito o
autor receberá a confirmação da receção e um número para
o manuscrito.
Submissão do manuscrito significa que o trabalho é original
e que ainda não foi publicado em todo ou em parte e, se for
aceite, não será publicado noutro local em todo ou em parte.
A RSPA reserva-se o direito de utilizar um software de
deteção de plágio em qualquer manuscrito submetido.

Arbitragem Científica/Peer Review

A RSPA segue um rigoroso processo cego (single-blind) de
revisão por pares (peer review).
Todos os manuscritos passam por avaliação do editor-chefe
que os pode recusar, nesta fase, sem recurso a opinião dos
revisores.
Todos os manuscritos que não estejam em conformidade
com as instruções aos autores podem ser devolvidos para
modificações, antes de serem revistos pelos consultores
científicos.
A aceitação final é da responsabilidade do editor científico.
As Cartas ao Editor ou Editoriais serão avaliados pelo
Conselho Editorial, mas também poderá ser solicitada uma
revisão externa. Sem revisão pelos pares serão publicadas
mensagens do Presidente da Sociedade Portuguesa de
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Anestesiologia (SPA), resumos de posters/comunicações
aceites para apresentação nas reuniões científicas organizadas
pela SPA, assim como documentos oficiais da sociedade.
Na avaliação, os artigos poderão ser:
a. Aceites sem alterações
b. Aceites após modificações propostas pelos consultores
científicos
c. Recusados
Apenas serão aceites manuscritos que contenham material
original que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em
parte, e que não tenham sido submetidos para publicação
noutros locais.
Após a receção do manuscrito, o editor-chefe envia-o a
dois revisores, caso o manuscrito esteja de acordo com as
instruções aos autores e se enquadre na política editorial.
No prazo máximo de quatro semanas, o revisor deverá
responder ao editor-chefe indicando os seus comentários
relativos ao manuscrito sujeito a revisão, e a sua sugestão
quanto à aceitação, revisão ou rejeição do trabalho. Num
prazo de 10 dias o Conselho Editorial tomará uma decisão
que poderá ser: aceitar o artigo sem modificações; envio dos
comentários dos revisores para que os autores procedam de
acordo com o indicado; rejeição.
Quando são propostas alterações os Autores dispõem de
15 dias (prazo que pode ser alargado a pedido dos autores)
para submeterem a nova versão revista do manuscrito,
contemplando os comentários dos revisores e do conselho
editorial. Respondendo a todas as questões colocadas e
uma versão revista do artigo, com as alterações inseridas
destacadas com cor diferente.
O editor-chefe dispõe de 10 dias para tomar a decisão sobre a
nova versão: rejeitar ou aceitar a nova versão, ou submetê-la a
uma nova apreciação por um ou mais revisores.
No caso da aceitação, em qualquer das fases anteriores, a
mesma será comunicada ao Autor Correspondente.
Na fase de revisão de provas tipográficas pelos autores, não
serão aceites alterações de fundo aos artigos. A inclusão
destas alterações pode motivar a rejeição posterior do artigo
por decisão do Editor-Chefe.
Em todos os casos os pareceres dos revisores serão
integralmente comunicados aos autores no prazo de 6 a 8
semanas a partir da data da receção do manuscrito.

Instruções aos Autores

O manuscrito deve ser acompanhado de declaração de
originalidade e de cedência dos direitos de propriedade do
artigo, assinada por todos os Autores.
O texto, escrito a dois espaços, com letra tamanho 12, Times
New Roman e com margens não inferiores a 2,5 cm, em Word
para Windows. Todas as páginas devem ser numeradas. O
manuscrito não pode ser submetido em formato PDF.
Os Autores devem categorizar o “artigo” submetido como
Artigo Original, de Educação Médica Contínua, de Revisão,
de Consenso, Caso Clínico, Carta ao Editor, Editorial,
Perspetiva ou Imagem em Anestesiologia.
Antes da submissão do manuscrito, os autores têm que

assegurar todas as autorizações necessárias para a publicação
do material submetido.
A transcrição de imagens, quadros ou gráficos de outras
publicações deverá ter a prévia autorização dos respetivos
detentores de copyright, de acordo com as normas que regem
os direitos de autor.
Todas as investigações que envolvem seres humanos devem
ter sido aprovadas previamente por comissões de ética
das instituições a que pertencem os autores e terem sido
desenvolvidas de acordo com a Declaração de Helsínquia da
World Medical Association (http://www.wma.net).
A declaração relativa à aprovação e consentimento
institucional deverá aparecer no início da secção Material e
Métodos.
Se se trata de investigação animal os autores devem estar
atentos ao Decreto-lei 129/72 de 6/7/92, à Portaria 1005/92
de 23/10/92 e estar de acordo com as guidelines definidas no
“Guide for the care and use of laboratory animals” disponível
em http://grants.nih.gov/grants/olaw/Guide-for-the-Careand-Use-of-Laboratory-Animals.pdf
Se forem usadas fotografias de doentes, estes devem ter
a identidade resguardada ou as fotografias devem ser
acompanhadas por uma permissão escrita.
Detalhes de identificação devem ser omitidos, se não
essenciais, mas nunca devem ser alterados ou falsificados na
tentativa de manter o anonimato.
Devem ser sempre utilizados os nomes genéricos dos
medicamentos, excepto quando nome comercial é
particularmente relevante.

Estrutura

Os textos submetidos para publicação devem ser organizados
da seguinte forma:
Primeira Página
Deve incluir a seguinte informação:
a. Título em português e inglês, conciso e informativo. Se
necessário, pode ser usado um complemento de título;
b. Nome dos Autores com os títulos académicos e/ou
profissionais e respectiva afiliação (departamento,
instituição, cidade, país);
c. Subsídio(s) ou bolsa(s) que contribuíram para a realização
do trabalho
d. Morada e correio electrónico do Autor responsável pela
correspondência relativa ao manuscrito;
e. Título breve para rodapé.
Segunda Página
a. Título (sem autores);
b. Resumo em português e inglês;
O Resumo para o Artigo Original deve ser estruturado da
seguinte forma: Introdução, Material e Métodos, Resultados,
Discussão e Conclusões, e não deve exceder as 250 palavras;
O resumo de educação médica contínua e de revisão não deve
exceder as 400 palavras - será estruturado. O resumo do caso
clínico está limitado a 150 palavras e os resumos de consenso
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estão limitados a 350 palavras, todos não estruturados;
c. Palavras-chave em português e em inglês (Keywords). Um
máximo de 10 palavras-chave, utilizando a terminologia
que consta no Medical Subject Headings (MeSH), www.
nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html, deve seguir-se ao
resumo.
Terceria Página e seguintes
O artigo deve ser incluído num dos seguintes itens:
Artigo Original
Artigo de investigação original que deve incluir as seguintes
secções: Introdução (incluindo Objetivos), Material e Métodos,
Resultados, Discussão e Conclusões, Agradecimentos (se
aplicável), Referências, Tabelas e Figuras.
O Artigo Original não deverá exceder as 4000 palavras,
excluindo referências e ilustrações. O texto deve ser
acompanhado de ilustrações, com um máximo de 6 figuras/
tabelas e 40 referências bibliográficas.
Manuscritos reportando estudos randomizados e controlados
devem seguir o CONSORT Statement http://www.consortstatement.org/.
Manuscritos reportando ensaios clínicos devem seguir os
critérios do ICMJE http://www.icmje.org/.
Adesão ao QUORUM Statement (Quality of Reporting of
Meta-analysis) e o ao STARD (Standards for Reporting
of Diagnostic Accuracy), que guiam os autores sobre a
informação que deve ser incluída para permitir que os leitores
e revisores avaliarem o rigor e transparência da investigação.
A contagem da palavra: até 4000
Resumo estruturado: Sim e até 250 palavras
Tabelas/Figuras: até 6
Referências: até 40
Artigo de Educação Médica Contínua
Artigo sobre temas de grande interesse científico, com o
objetivo de atualização.
O texto não deve exceder as 3500 palavras, excluindo
ilustrações e referências. Deve ter no mínimo 30 referências
bibliográficas recentes, sendo permitidas no máximo 10
ilustrações. No final do texto deve ser incluído um teste com
questões para avaliação do que aprendeu.
A contagem da palavra: até 3500
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 30
Artigo de Revisão Sistemática
A revisão sistemática deve seguir o formato: Introdução
(inclui a justificação e objetivo do artigo), Métodos,
Resultados, Discussão e Conclusões. O assunto deve ser
claramente definido. O objetivo de uma revisão sistemática é
produzir uma conclusão baseada em evidências. Os métodos
devem dar uma indicação clara da estratégia de pesquisa
bibliográfica, a extração de dados, classificação e análise de
evidências.
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Siga as PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) guidelines disponíveis em
http://www.prisma-statement.org/
Não deve exceder 6000 palavras, excluindo referências
e ilustrações. Não deverá ter mais de 100 referências
bibliográficas. O uso de tabelas e figuras para sumariar
pontos críticos é encorajado.
A contagem da palavra: até 6000
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100
Artigo de Revisão Narrativa
Artigo abrangente que tem como objetivo: sumariar, analisar,
avaliar ou sintetizar informação que já foi publicada. Oferece
uma avaliação exaustiva e crítica da literatura publicada e
fornece as conclusões que a literatura avaliada permite.
São artigos por convite da equipa editorial mas,
excecionalmente autores não convidados poderão submeter o
projeto de artigo de revisão, que julgado relevante e aprovado
pelo editor, poderá ser desenvolvido e submetido às normas
de publicação.
O texto deverá ter as mesmas secções do Artigo Original. A
secção Métodos deve ser utilizada para descrever como foi
feita a revisão da literatura.
As orientações relativas à dimensão do texto são idênticas ao
do artigo de Revisão Sistemática.
A contagem da palavra: até 6000
Resumo estruturado: Sim e até 400 palavras
Tabelas/Figuras: até 10
Referências: até 100
Artigo de Consenso
O objetivo dos Consensos é orientar a prática clínica (por
exemplo, diretrizes, parâmetros de prática, recomendações).
Deve descrever o problema clínico a ser abordado; o
mecanismo pelo qual o consenso foi gerado; uma revisão da
evidência para o consenso (se disponível), e a sua utilização
na prática.
Para minimizar a confusão e aumentar a transparência,
os consensos devem começar por responder às seguintes
questões:
- Que outras orientações/guidelines estão disponíveis sobre
o tema?
- Quais as razões que justificaram a procura deste consenso?
- Como e porquê este difere das orientações existentes?
A SPA, o colégio da especialidade, as entidades oficiais e/ou
grupos de médicos que desejem publicar consensos, poderão
submetê-los à RSPA. O Editor-Chefe poderá colocar como
exigência a publicação exclusiva das recomendações na RSPA.
Poderá ser acordada a publicação de uma versão resumida
na edição impressa cumulativamente à publicação da versão
completa no site da RSPA.
A contagem da palavra: até 8000
Resumo estruturado: não necessário e até 350 palavras
Tabelas/Figuras: até 5

REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 2 - 2020

Normas de Publicação
Instruções aos Autores

Referências: até 100
Caso Clínico
O relato de um caso clínico só justifica a sua publicação
na presença de um evento ou patologia rara que implicou a
adoção de condutas não descritas e originais para a resolução
dos problemas levantados, aspetos inusitados, evoluções
atípicas ou inovações terapêuticas, entre outras.
Os casos difíceis ou complicados, mas que não trouxeram
nada de novo, não são considerados publicáveis.
As secções serão: Introdução, Caso Clínico, Discussão e
Referências.
O texto não deve exceder as 2000 palavras e 15 referências
bibliográficas. Deve ser acompanhado de figuras ilustrativas.
O número de tabelas/figuras não deve ser superior a 6. Não
devem ter mais de 4 autores, mas se tiverem mais deve ser
dada uma justificação.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário e até 150 palavras
Tabelas / Figuras: até 6
Referências: até 15
Carta ao Editor
Deve ser objetiva e construtiva. Deve constituir um
comentário fundamentado a um artigo publicado
anteriormente na revista, enviado não mais de três meses
após a publicação do texto original, ou uma nota sobre um
tema de interesse geral para os anestesiologistas. Deve ser
breve (250 a 800 palavras) e pode conter até duas ilustrações
e ter um máximo de 7 referências bibliográficas. A resposta(s)
do(s) Autor(es) deve observar as mesmas características. Não
precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 800
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 7
Editorial
Os Editoriais serão solicitados por convite do Conselho
Editorial. Serão comentários sobre tópicos actuais. Não devem
exceder as 1500 palavras, nem conter mais de uma tabela/
figura e ter um máximo de 15 referências bibliográficas. Não
precisam de resumo
A contagem da palavra: até 1500
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 1
Referências: até 15
Perspetiva
Artigo elaborado por convite do Conselho Editorial. Podem
cobrir uma grande diversidade de temas com interesse para
a Anestesiologia: problemas atuais ou emergentes, gestão
e política de saúde, história da anestesiologia, ligação à
sociedade, epidemiologia, etc. Não precisam de resumo.
A contagem da palavra: até 2000
Resumo estruturado: não necessário resumo

Tabelas/Figuras: até 2
Referências: até 10
Imagem em Anestesiologia
Apresentação sucinta com imagens interessantes,
novas e altamente educativas para destacar informação
anestesiológica pertinente.
Devem incluir um título em português e em inglês com um
máximo de oito palavras e um texto com um máximo de
200 palavras. Não podem ter mais de três autores e cinco
referências bibliográficas. Não precisam de resumo.
Só são aceites imagens que não tenham sido previamente
publicadas.
Conteúdo suplementar em vídeo pode ser incluído.
A contagem da palavra: até 200
Resumo estruturado: não necessário resumo
Tabelas/Figuras: até 5
Vídeos: até 2
Referências: até 5

Informações Complementares

A partir da segunda página, inclusive, todas as páginas devem
ter em rodapé o título breve indicado na página 1.
Abreviaturas
Abreviaturas ou acrónimos não devem ser utilizados no
título e no resumo, mas apenas no texto e de forma limitada.
Abreviaturas não consagradas devem ser definidas na
primeira utilização, por extenso, logo seguido pela abreviatura
entre parenteses. Uso excessivo e desnecessário de acrónimos
e abreviaturas deve ser evitado.
Nomes de Medicamentos
Não é recomendável a utilização de nomes comerciais de
fármacos (marca registrada), mas quando a utilização for
imperativa, o nome do produto deverá vir após o nome
genérico, entre parênteses, em minúscula, seguido do símbolo
que caracteriza marca registrada, em expoente (®).Forneça o
nome do fabricante, cidade e país.
Unidades de Medida
As medidas de comprimento, altura, peso e volume devem
ser expressas em unidades do sistema métrico (metro,
quilograma ou litro) ou seus múltiplos decimais.
As temperaturas devem ser dadas em graus Celsius (ºC) e a
pressão arterial em milímetros de mercúrio (mmHg).
Todas as medições hematológicas ou bioquímicas serão
referidas no sistema métrico de acordo com o Sistema
Internacional de Unidades (SI).
Tabelas, Figuras ou Fotografias
É de responsabilidade do autor obter autorização por escrito
e, se necessário, pagar todas as taxas de copyright ao titular
do direito para republicação na RSPA.
1. obter a do detentor do copyright (geralmente a editora)
2. fornecer cópias da autorização com a apresentação (anexá-
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lo como “material suplementar” na área de upload de
ficheiros no OJS
3. reconhecer a fonte na legenda da figura/tabela com uma
referência numerada
4. fornecer a citação completa na lista de referências
A inclusão de tabelas e/ou figuras já publicadas, implica a
autorização do detentor de copyright (autor ou editor).
A publicação de ilustrações a cores é gratuita. O material
gráfico deve ser entregue em um dos seguintes formatos:
Bitmap (. Bmp), GIF (. Gif), JPEG (. Jpg), Pict (. Pic), Portable
Document Format (. Pdf), TIFF (. Tif), Excel.
As Tabelas (ou Quadros)/Figuras devem ser numerados de
acordo com ordem em que são citadas no texto e assinaladas
em numeração árabe e com identificação, Tabela/Quadro/
Figura.
Toda a Tabela/Quadro ou Figura incluída no artigo têm de
ser referida no texto:
Exemplo: Uma resposta imunitária anormal pode estar na
origem dos sintomas da doença (Fig. 2). Esta associa-se a
outras duas lesões (Tabela 1).
As Figuras quando referidas no texto são abreviadas para
Fig., enquanto as Tabelas/Quadros não são abreviadas. Nas
legendas ambas as palavras são escritas por extenso.
As Tabelas e Figuras devem ter legenda e são numerados com
numeração árabe independente e na sequência em que são
referidas no texto
Exemplo: Tabela 1, Fig.1, Fig. 2,
As Tabelas e Figuras devem ser acompanhadas da
respectiva legenda, sucinta e clara. As legendas devem ser
autoexplicativas (sem necessidade de recorrer ao texto para
as entender) – é uma declaração descritiva.
Legenda das Tabelas: Colocada por cima do corpo da tabela
e justificada à esquerda. Na parte inferior serão colocadas
todas as notas informativas – notas de rodapé (abreviaturas,
significado estatístico, etc.)
Legenda das Figuras: Colocada por baixo da figura, gráfico
e justificada à esquerda.
As imagens devem ser apresentadas em páginas separadas
nos formatos exigidos, em condições de reprodução, de
acordo com a ordem em que são discutidas no texto.
Agradecimentos (facultativo)
As referências bibliográficas devem ser classificadas e
numeradas por ordem de entrada no texto. Devem ser
identificadas no texto com algarismos árabes em expoente.
Exemplo: “Os potenciais benefícios de evitar a circulação
extracorpórea consistem na redução de complicações pósoperatórias, tais como a inflamação sistémica generalizada,3
fibrilação atrial,4 sangramento,5 de disfunção renal,6,7 e lesão
cerebral.8
As citações completas devem ser listadas por ordem numérica
no final do texto.
As abreviaturas usadas na nomeação das revistas devem ser
as utilizadas pelo Index Medicus Journal Abbreviations ftp://
nlmpubs.nlm.nih.gov/online/journals/ljiweb.pdf
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Incluir apenas as referências acessíveis a todos os leitores. Não
incluir artigos publicados sem revisão por pares, ou material
que aparece em programas de congressos ou em publicações
organizacionais.
Manuscritos em preparação ou submetidos para publicação
nunca são aceitáveis como referências.
Se citar manuscritos aceites para publicação como referências,
marcá-los como “in press”
Notas:
Não indicar mês da publicação. Nas referências com 6 ou
menos Autores, todos devem ser nomeados. Nas referências
com 7 ou mais autores, devem ser nomeados os 6 primeiros
seguidos de “et al”.
Seguem-se alguns exemplos de como devem constar os vários
tipos de referências.
Artigo
Apelido seguido das Iniciais do(s) Autor(es). Título do artigo.
Título da revista [abreviado]. Ano de publicação; Volume:
páginas.
1. Com menos de 6 autores
Brown EN, Purdon PL. The aging brain and anesthesia. Curr
Opin Anaesthesiol. 2013;26:414-9.
2. Com mais de 6 autores
Pacella E, Pacella F, Troisi F, Dell’edera D, Tuchetti P, Lenzi T,
et al. Efficacy and safety of 0.5% levobupivacaine versus 0.5%
bupivacaine for peribulbar anesthesia. Clin Ophthalmol.
2013;7:927-32.
3. Sem autores
Pelvic floor exercise can reduce stress incontinence. Health
News. 2005; 11:11.
Monografia
Autor/Editor AA. Título: completo. Edição (se não for a
primeira). Vol. (se for trabalho em vários volumes). Local de
publicação: Editor comercial; ano.
1. Com Autores:
McLoughlin T. Magnetic resonance imaging of the brain and
spine. 3rd ed. Philadelphia: Mosby; 2012.
2. Com Editor:
Holzheimer RG, Mannick JA, editors. Surgical Treatment:
Evidence-Based
and
Problem-Oriented.
Munich:
Zuckschwerdt; 2001.
Capítulo de Monografia
Blitt C. Monitoring the anesthetized patient. In: Barash PG,
Cullen BF, Stoelting RK, editors. Clinical Anesthesia. 3rd ed.
Philadelphia: Lippincott-Raven Publishers; 1997. p 563-85.
Relatório Científicos/Técnico
Page E, Harney JM. Health hazard evaluation report.
Cincinnati: National Institute for Occupational Safety and
Health; 2001 Feb. Report No.: HETA2000-0139-2824.
Tese/Dissertação Académica
Jones DL. The role of physical activity on the need for revision
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total knee arthroplasty in individuals with osteoarthritis of
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Erratas e Retractações

Erratas
A RSPA publica alterações, emendas ou retracções a um
artigo anteriormente publicado, se, após a publicação,
forem identificados erros ou omissões que influenciem a
interpretação de dados ou informação. Alterações posteriores
à publicação assumirão a forma de errata.
Retractações
Revisores e Editores assumem que os autores relatam trabalho
com base em observações honestas. No entanto, se houver
dúvidas substanciais sobre a honestidade ou integridade
do trabalho, submetido ou publicado, o editor informará
os autores da sua preocupação, procurará esclarecimento
junto da instituição patrocinadora do autor e / ou instituição
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Nota final: para um mais completo esclarecimento sobre
este assunto aconselha-se a leitura das Recommendations
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication
of Scholarly Work in Medical Journals do International
REVISTA DA SOCIEDADE PORTUGUESA DE ANESTESIOLOGIA VOL. 29 - Nº 2 - 2020

133

ESPECÍFICA

PARA

PRÉMIO

INTERNOS

DE

DE F O R M A Ç Ã O

ANESTESIOLOGIA

ATRIBUIÇÃO DE 3 PRÉMIOS

“PRÉMIO SPA/OCTAPHARMA”
APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS PREMIADOS

18.NOV.2020

// WEBINAR ONLINE SPA

ENVIOS DOS TRABALHOS ATÉ 20.10.2020
Para: spa@spanestesIologia.pt
Regulamento: www.spanestesIologia.pt

