
Declaração conjunta da Sociedade Americana de Anestesiologistas e da 

Fundação para Segurança do Paciente sobre cirurgia eletiva após infecção por 

COVID-19 

 

 

Em março deste ano, a Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) e a 

Fundação para Segurança do Paciente (APSF) atualizaram a declaração conjunta 

sobre cirurgias eletivas após a infecção por COVID-19. O seu objetivo é ajudar 

hospitais, anestesiologistas e cirurgiões a definir o melhor momento para realizar os 

procedimentos e os fatores que devem ser observados visando garantir segurança e 

menos complicações pós-operatórias nos pacientes.  

 

Os principais pontos tratados no documento são: 

 

• Como determinar quando um paciente com COVID-19 não está mais 

     transmitindo a doença? 

•   Qual o período apropriado entre a recuperação da COVID-19 e a cirurgia no que 

     diz respeito a minimizar complicações pós-operatórias?  

      •    É necessário repetir o teste SARS-CoV-2? 

 

 

Leia uma prévia da declaração adaptada para o português a seguir:  

 

Uma vez que os hospitais permaneçam realizando cirurgias eletivas enquanto 

a pandemia continua, determinar o melhor momento para realizar os 

procedimentos em pacientes que se recuperaram da COVID-19 e a adequada 

avaliação pré-operatória são desafios, dada a atual falta de evidências e 

precedentes. As orientações desta declaração visam ajudar hospitais, 

cirurgiões e anestesiologistas na avaliação e programação destes pacientes, e 

estão sujeitas a alterações à medida que surgirem novas evidências. 

 

No geral, todos os procedimentos não urgentes devem ser adiados até que o 

paciente entre na fase de recuperação, após preencher os critérios para 

descontinuar o isolamento e outras medidas para evitar a transmissão da 

COVID-19. As cirurgias eletivas devem ser realizadas em pacientes já 

recuperados apenas quando o anestesiologista e o cirurgião concordarem em 

proceder em conjunto. 

 

 

Leia o documento na íntegra aqui: American Society of Anesthesiologists and 

Anesthesia Patient Safety Foundation Joint Statement on Elective Surgery and 

Anesthesia for Patients after COVID-19 Infection. 
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