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Risks to healthcare workers following tracheal intubation of patients with COVID-19: a 

prospective international multicentre cohort study 

 

 

Ainda há muito o que se estudar e discutir sobre a pandemia COVID-19 e formas cada 

vez mais efetivas de proteção, especialmente para os profissionais que trabalham 

diretamente com os pacientes diagnosticados ou com suspeita da doença. Quem tem 

mais riscos são justamente os profissionais envolvidos em procedimentos geradores de 

aerossóis, como a intubação traqueal, mas a magnitude deste risco ainda é 

desconhecida.  

 

O estudo publicado no periódico Anaesthesia (Fator de Impacto: 6.955) traz a análise 

da incidência de infecção pela doença em profissionais envolvidos com a intubação em 

503 hospitais em 17 países, somando 1.718 profissionais de saúde. Dentre os dados 

analisados estão a incidência por países, características dos profissionais de saúde, 

fatores relacionados ao procedimento e o uso de equipamentos de proteção individual.  

 

O Abstract adaptado para o português está disponível a seguir.  

 

 

Resumo 

 

Os profissionais de saúde envolvidos em procedimentos geradores de aerossóis, 

como intubação traqueal, podem ter um maior risco de contrair COVID-19, 

contudo, a magnitude desse risco é desconhecida. Realizamos um estudo 

prospectivo de coorte multicêntrico internacional recrutando profissionais de 

saúde que participam da intubação traqueal de pacientes com suspeita ou 

confirmação de COVID-19. As informações sobre episódios de intubação 

traqueal, uso de equipamento de proteção individual, e subsequente estado de 

saúde do provedor, foram coletadas por meio de autorrelato. O desfecho 

primário foi a incidência de diagnóstico de COVID-19 confirmado por laboratório, 

ou novos sintomas que necessitaram isolamento ou hospitalização após um 

episódio de intubação traqueal. O desfecho primário, as características do 

profissional de saúde, os fatores relacionados ao procedimento e o uso de 

equipamento de proteção individual foram analisados através do modelo de 

regressão de Cox. Entre 23 de março e 2 de junho de 2020, 1.718 profissionais 

de saúde de 503 hospitais em 17 países relataram 5.148 episódios de intubação 

traqueal. A incidência geral do desfecho primário foi de 10,7% ao longo de um 

acompanhamento mediano (IQR [intervalo]) de 32 (18–48 [0–116]) dias. A 

incidência cumulativa em 7, 14 e 21 dias após o primeiro episódio de intubação 

traqueal foi de, respectivamente, 3,6%, 6,1% e 8,5%. O risco do desfecho 

primário foi diferente nos países analisados e teve maior incidência nas 

mulheres, mas não foi associado a outros fatores. Cerca de 1 em cada 10 

profissionais de saúde relataram ter contraído a doença após a intubação 

traqueal de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. Esse fator 



 

 

acarreta falta de recursos humanos para fornecer serviços essenciais de saúde 

nas instituições, além de amplas implicações sociais na transmissão da COVID-

19. 

 

 

Fonte: El-Boghdadly K, Wong DJN, Owen R, et al. Risks to healthcare workers following 

tracheal intubation of patients with COVID-19: a prospective international multicentre 

cohort study. Anesthesia. 2020;75(11):1437-47. Available from: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516833/ DOI: 10.1111/anae.15170. 

 

 

Fique sintonizado:  

Guia prático para anestesiologistas nas condutas em pacientes com COVID-19 

Manejo de vias aéreas em pacientes com COVID-19: estudo prospectivo de coorte 

multicêntrico internacional 

Burnout e Síndrome de Estresse Pós-Traumático entre profissionais de saúde durante 

a pandemia da COVID-19 

Declaração conjunta da Sociedade Americana de Anestesiologistas e da Fundação para 

Segurança do Paciente sobre cirurgia eletiva após infecção por COVID-19 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32516833/
https://doi.org/10.1111/anae.15170
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Guia-pratico-para-anestesiologistas-nas-condutas-em-pacientes-com-COVID-19.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Manejo-de-vias-ae%25CC%2581reas-em-pacientes-com-COVID-19.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Manejo-de-vias-ae%25CC%2581reas-em-pacientes-com-COVID-19.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Burnout-e-Sindrome-de-Estresse-Pos-traumatico-em-profissionais-da-saude-na-pandemia-nova-versao-1.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Burnout-e-Sindrome-de-Estresse-Pos-traumatico-em-profissionais-da-saude-na-pandemia-nova-versao-1.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Declaracao-conjunta-para-cirurgia-eletiva-pos-apos-COVID-19-1.pdf
https://saesp.org.br/wp-content/uploads/Declaracao-conjunta-para-cirurgia-eletiva-pos-apos-COVID-19-1.pdf

