Recomendações da SBACV para o manejo das emergências vasculares no
período de pandemia de COVID-19:
1. Triagem para COVID-19 : Seguir o fluxograma de atendimento do Ministério da Saúde
(1):
https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_612195
6549677603461.pdf
2. Procedimentos cirúrgicos em pacientes com suspeição clínica ou com diagnóstico de
COVID-19 (nestes casos sugere-se sugere-se proteção nível III) (2)
Níveis de proteção:
Nível de proteção
Proteção nível I

Proteção nível II

Proteção nível III

Equipamento de proteção
Gorro cirúrgico descartável
Máscara cirúrgica descartável
Uniforme de trabalho
Luvas de látex descartáveis ou roupas de
isolamento descartáveis, se necessário
Gorro cirúrgico descartável
Máscara de proteção médica (N95)
Uniforme de trabalho
Uniforme de proteção descartável
Luvas descartáveis de látex
Óculos de proteção

Gorro cirúrgico descartável
Máscara de proteção médica (N95)
Uniforme de trabalho
Uniforme de proteção descartável
Dispositivos de proteção respiratória de face
inteira ou respirador/purificador de ar
motorizado

Âmbito de aplicação
Triagem pré-exame
Ambulatórios de atendimento clínico

Atendimento de pacientes febris
Área de isolamento (incluindo UTI)
Material de exame não respiratório
de pacientes suspeitos / confirmados
Realização de exames de imagem em
pacientes suspeitos / confirmados
Limpeza de instrumentos cirúrgicos
utilizados em pacientes suspeitos /
confirmados
Procedimentos como: intubação oro
e nasotraqueal, traqueostomia,
broncofibroscopia, endoscopia
gastroenterológica.
Procedimentos onde os pacientes
suspeitos / confirmados podem
pulverizar ou espirrar secreções
respiratórias ou fluidos corporais /
sangue.
Cirurgias/autópsias em pacientes
confirmados / suspeitos

Como proceder para a utilização e retirada de vestimentas cirúrgicas:
1. Paramentação:
a. Lavar as mãos.
b. Vestir uniforme cirúrgico e calçados, preferencialmente impermeáveis.
d. Colocar touca descartável
e. Colocar máscara de proteção médica (N95).
f. Colocar óculos de proteção.
g. Assepsia das mãos.
h. Calcar luvas descartáveis de nitrito / látex.
i. Colocar o avental impermeável
j. Colocar óculos de proteção facial (recomenda-se que o mesmo seja colocado por terceiros).
k. Calçar segunda luva.
Remoção:
a. Retirar a luva externa.
b. Remover óculos de proteção facial (o mesmo poderá ser removido por terceiros).
2. Remover o avental impermeável.
3. Remover os óculos de proteção e a depois a máscara, pela parte traseira da cabeça.
4. Remover a touca
5. Remover a luva interna.
6. Remover o uniforme cirúrgico e sapatos
7. Banho.
OBS: Recomenda-se após a remoção de cada peça que a luva interna seja lavada com água e sabão ou
limpa com álcool gel.
Referências:
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