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PALAVRA DA PRESIDENTE

Estimados associados,

Esperamos que todos estejam bem e com saúde, nesse período sem 
precedentes pelo qual estamos passando. 

Em janeiro de 2020 houve a posse da nova Diretoria da SAEB, com 
foco em três pilares: comunicação ainda mais eficiente, capacitação cientí-
fica (por meio de maior número de cursos hands on) e defesa profissional. 

No entanto, a COVID-19 trouxe uma mudança não planejada e não de-
sejada, e todos tivemos de nos adaptar à essa nova realidade. O calendá-
rio científico, incialmente programado, foi postergado ou remanejado, e a 
sensação de frustração de tantos planos interrompidos ou cancelados é 
concreta.

Nosso maior evento científico do ano, a JONNA 2020, teve de ser sus-
penso faltando apenas 15 dias para a sua realização! A JONNA foi, oficial-
mente, remarcada para o período entre 26 e 28 de março de 2021, um ano 
após sua data original. Ela será o primeiro evento oficial da SBA do ano 
2021 e nos trará um contexto de resgate desses eventos presenciais de 
nossa especialidade. A programação científica será revista para ficar ainda 
melhor e adequada aos aspectos desse novo mundo pós pandemia. 

No entanto, toda essa cascata de suspensões e adiamentos fez surgir 
algumas oportunidades bastante interessantes. Nossas mídias sociais fo-
ram intensificadas, com o intuito de trazer mais informação e conteúdo aos 
sócios. A SAEB lançou seu canal no Youtube, o SAEB PLAY, onde estão sen-
do disponibilizadas, de forma gratuita, aulas com alguns dos temas mais 
importantes da prática anestésica. Convidamos todos a se inscreverem no 
canal e assistirem ao conteúdo. Todos os demais vídeos produzidos pela 
SAEB em campanhas também estarão lá. 

No final de março foi criada uma campanha para incentivo de doação 
de equipamentos de proteção individual. Conseguimos algumas doações e 
o material arrecadado está sendo entregue aos sócios da SAEB (ativos ou 
aspirantes), tanto na capital, quanto no interior (região de Ilhéus e Itabu-
na), visando abranger o maior número de profissionais. Mais doações es-
tão por vir.

Este ano está sendo um desafio e todos estamos vivenciando senti-
mentos como incerteza, insegurança, medo... Neste sentido, a SAEB, em 
conjunto com a COOPANEST-BA, lançou uma campanha de promoção da 
saúde mental, focando em um conjunto de medidas para auxiliar a manter 
a mente e o corpo sãos nesse período.

Este também será um ano de união e unidade. O sentimento de in-
ter-relação com os outros nunca foi tão intenso. Essa é uma oportunida-
de perfeita para nos tornarmos ainda mais fortes enquanto sociedade. A 
anestesiologia, como um todo, tem demonstrado sua importância no cená-
rio mundial e nossa especialidade está tendo uma valorização nunca vista. 
Quando isso tudo passar, sabemos que não seremos mais os mesmos. E 
nesse cenário, convidamos a todos a sermos ainda participativos e atuan-
tes dentro da SAEB; a opinião do sócio, suas críticas e sugestões nos guiam.

Fiquem todos bem!

Dra. Liana Torres Azi
CREMEB 18383

Presidente da SAEB
Gestão 2020/2021
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EDITORIAL BAHIANEST

Caros colegas, 

A nova diretoria da SAEB para o biênio de 2020-2021 tomou posse no 
início deste ano com muitos planos e desafi os, tendo como norte o contí-
nuo aperfeiçoamento dos serviços oferecidos aos seus associados. Entre-
tanto, o surgimento da pandemia da COVID-19 fez com que muitos desses 
planos tivessem que ser inevitavelmente postergados ou modifi cados, a 
exemplo da 44a JONNA (Jornada Norte Nordeste de Anestesiologia), que 
será realizada em março do próximo ano na cidade de Salvador, conforme 
anúncio nesta publicação. 

Esta edição da Bahianest, portanto, tem como objetivo primordial tra-
zer informações e destacar ações relevantes para o enfrentamento deste 
cenário inédito e sem precedentes. Iniciamos esta edição dando destaque 
ao direcionamento tomado por cada uma das diretorias e comissões da 
SAEB diante do contexto atual. 

Em seguida, trazemos artigos que tratam da abordagem ao paciente 
com suspeita ou confi rmação da COVID-19, bem como da questão da escas-
sez de EPI’s, que tem sido motivo de preocupação para a adequada atuação 
do profi ssional de saúde. Ademais, destacamos a campanha de doação de 
EPI’s realizada pela SAEB e as iniciativas da COOPANEST-BA para reduzir o 
impacto fi nanceiro da pandemia para os seus cooperados. 

Ainda sobre dessa temática, pensamos ser de grande valia conhecermos o olhar de alguns colegas. Por fi m, 
convido a todos para se inteirarem das muitas ações realizadas pela diretoria do biênio 2018-2019, além das ati-
vidades acadêmicas promovidas pela SAEB no início deste ano: o IV Seminário de Pesquisas em Anestesiologia e 
as boas-vindas aos médicos em especialização. 

Desejamos que todos atravessem este período difícil da melhor maneira possível e, reiterando a nossa preo-
cupação com o bem-estar dos nossos associados, recomendamos que conheçam a campanha “10 Pílulas de Auto-
cuidado” ao fi nal desta edição. Contem sempre com a SAEB. Boa leitura! 

Dr. Murilo Flores
CREMEB 20564

Diretor Científi co e 
Editor da Bahianest

Dr. Murilo Flores
CREMEB 20564

Diretor Científi co e 
Editor da Bahianest
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Iniciamos a nova gestão em 2020 
com o propósito de implantar ações de 
melhoria do bem-estar do anestesiolo-
gista. Entre as bases desse projeto en-
contra-se a Carta de Recife, que identi-
fi cou algumas estratégias e ações para 
alcançar esses objetivos.

No início do ano fomos todos sur-
preendidos pela COVID-19, que deman-
dou todas as atenções para a aborda-
gem da pandemia, inclusive na área de 
defesa profi ssional, como uso de EPIs, 
redução da demanda de trabalho en-
tre outros.

A nossa diretoria decidiu inicial-

mente pela abordagem da saúde físi-
ca e mental do anestesista. A questão 
vem preocupando toda a área médica 
e não só a anestesiologia, com índices 
crescentes de entidades como síndro-
me de esgotamento (Burnout), depres-
são, uso abusivo de medicamentos e 
mesmo suicídio.

Como ações importantes desta-
cam-se alertar o anestesiologista so-
bre a importância sobre o controle do 
peso corpóreo, redução da ingestão de 
álcool, cessação do tabagismo, busca 
de uma escala de trabalho mais equili-
brada, higiene e melhoria da qualida-

DEFESA PROFISSIONAL

DIRETORIA FINANCEIRA

Dr. Alexandre 
Pustilnik
Diretor de Defesa 
Profi ssional

de do sono, fomentar medidas de ava-
liação psicológica e encaminhamento 
de profi ssionais quando necessário, 
visando o bem-estar tanto do profi s-
sional com dos pacientes por ele as-
sistidos.

Dr. Libório Ximenes
Diretor Financeiro

O momento é de incertezas e im-
previsibilidade, de modo que desco-
nhecemos as reais repercussões que 
virão após a pandemia da COVID-19. 
Poderíamos estar diante de um cisne 
negro, defi nido por Nassim Taleb como 
algo impactante para a sociedade, im-
previsível e que após a sua ocorrên-
cia diversas explicações surgem para 
tentar justifi car o acontecimento. En-
tretanto, em entrevista realizada pela 
Bloomberg, Taleb rechaçou a expressão 
cisne negro, pois em seu entendimen-
to a pandemia poderia ser prevenida se 
autoridades governamentais tivessem 
sido mais rápidas e vislumbrassem os 
potenciais riscos da globalização. 

Traçando-se um paralelo com ou-
tras crises que ocorreram no passado, 
tais como a crise de 1929, a crise do pe-
tróleo na década de 1970, a crise asiáti-
ca de 1997, a crise do câmbio no Brasil 
em 1999, a crise da bolha da internet e 
a crise de 2008, observa-se que o Brasil 
é demasiadamente impactado nas cri-
ses globais, mas que se recupera de for-
ma mais rápida do que diante de uma 
crise nacional a depender da política 
econômica e fi nanceira adotada. 

Não sabemos de que maneira será 
o padrão de retomada econômica do 
Brasil pós-COVID19, se será mais rápido 
(curva em V), mais lento (curva em U) 
ou em outros padrões menos frequen-
tes de recuperação, mas sabemos que 
desemprego, redução da renda, aumen-
to das desigualdades e agravamento 
das tensões sociais podem surgir nesse 
contexto. Felizmente, diversas medidas 
foram tomadas por governos do mundo 
todo para minimizar os impactos cau-

sados pela pandemia. No cenário local 
o Governo Federal adotou um conjunto 
de medidas fi scais, regulatórias e tribu-
tárias para fazer frente ao impacto do 
surto sobre a atividade e novas ações 
estão sendo encaminhadas.

É necessário constatar que as cri-
ses são cíclicas e podem ser encaradas 
como oportunidades únicas de inova-
ção, disrupção e de teste para a nos-
sa adaptabilidade. Transformações di-
gitais foram aceleradas por conta do 
COVID-19, revelando-se no aumento 
do varejo online, do cloud computing, 
da digitalização bancária, dos investi-
mentos em tecnologia médica e biotec-
nologia e no retrocesso do processo de 
globalização com a regionalização das 
cadeias de suprimentos e menor de-
pendência da China. É oportunidade 
para o crescimento da indústria brasi-
leira, para o aperfeiçoamento do setor 
de serviços e para o fortalecimento de 
nossas instituições. A chegada da Revo-
lução 4.0 foi antecipada pela pandemia 
do COVID-19 e a necessidade de adap-
tação deverá ser imediata por parte 
das organizações.

Nesse contexto, a Sociedade de 
Anestesiologia do Estado da Bahia 
(SAEB), no artigo 1o do capítulo I, esta-
belece sua fi nalidade associativo-cien-
tífi ca e sem fi ns lucrativos, sendo seu 
funcionamento mantido pelas anuida-
des pagas pelos seus associados e pelo 
apoio de seus parceiros. Ciente de que 
a atividade associativa ganha força no 
momento atual, permitindo o fortaleci-
mento dos propósitos da SAEB e esti-
mulando novas formas de entrega de 
valor ao associado, mas entendendo o 

impacto na atividade produtiva e ren-
da de grande parte de seus associados, 
a diretoria da SAEB gestão 2020-2021 
decidiu tomar as seguintes medidas:

• Todos os sócios pagarão o valor da 
anuidade com o desconto, como se 
tivessem pago a anuidade em 30 de 
abril de 2020.

• Postergar e parcelar o pagamento 
em 03 parcelas para as datas de 31 
de maio, 30 de junho e 31 de julho 
de 2020.

• Para aqueles que não optarem pelo 
parcelamento, o valor integral, com 
desconto, deverá ser pago em 31 de 
julho de 2020.

• Os sócios da SAEB que fazem o 
pagamento com débito em folha 
pela COOPANEST-BA, a cooperativa 
possibilitará o pagamento integral da 
anuidade, com desconto em folha no 
mês de setembro, podendo o valor 
ser dividido em 03 parcelas, para as 
datas de 31 de julho, 31 de agosto e 
30 de setembro.

Ajustemos as velas e a rota e siga-
mos em frente, pois juntos somos mais 
fortes.
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A Diretoria Administrativa, englo-
ba a comissão de Comunicação Social. 
A esta compete promover e divulgar 
assuntos institucionais, atender às de-
mandas externas e internas na produ-
ção de textos em geral destinados às 
publicações da SAEB, bem como pro-
dução de materiais publicitários que 
sejam divulgados em mídias sociais e 
canais oficiais de comunicação. 

Esse ano, tentamos mudar o perfil 
do nosso Instagram, o @saebanestesia. 
Tentamos fazer do mesmo um canal de 

comunicação com o sócio, divulgando 
as ações institucionais, promovidas por 
essa diretoria. Criamos o Canal no You-
Tube, o SAEB PLAY, no qual disponibili-
zamos cursos gratuitos e vídeos sobre 
assuntos científicos produzidos com 
exclusividade para atender a demanda 
dos sócios. Lançamos na mídia a cam-
panha para doação de EPI’s para que 
os nossos sócios possam trabalhar de 
forma segura nos tempos de pandemia. 

São tempos difíceis e sabemos da 
importância que o mundo virtual ocu-

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dr. Elio Ferreira de 
Oliveira Júnior
Diretor 
Administrativo e  
da Comunicação 
Social

pará após a pandemia. A Comissão So-
cial coloca-se de forma antenada, ten-
tando suprir as necessidades da SAEB, 
e consequentemente dos sócios aqui 
representados.

A Diretoria 2018-19 da SAEB nos 
deixou um valoroso legado no cam-
po científico. Foram promovidos 
eventos de excelente qualidade, com 
abordagem de temas extremamente 
relevantes e atuais, que promove-
ram momentos de ricos debates de 
ideias e trocas de experiências entre 
os associados. Dentre estes even-
tos, destacamos a implementação do 
Curso de Educação Continuada em 
Medicina Perioperatória que, além 
da participação de anestesiologis-
tas, tem contado com a colaboração 
de colegas de outras especialidades, 
numa proposta inovadora de troca 
de conhecimentos.

Diante deste cenário, assumi-
mos a gestão da agenda científica 
da SAEB para o biênio 2020-21 com 
muita satisfação e responsabilidade. 
Uma das nossas metas, portanto, é 
manter a qualidade das atividades 
científicas, com a permanência do 
Curso de Educação Continuada em 
Medicina Perioperatória e a reali-
zação de jornadas cada vez mais 
voltadas para os interesses dos as-
sociados. Além disso, programamos 
um calendário de cursos voltados 
para o treinamento de habilidades 
práticas, como bloqueios regionais, 
ultrassonografia point-of-care, den-
tre outros.

Entretanto, em função da vi-
gência da pandemia da COVID-19, 
algumas reformulações se fizeram 
necessárias. Com a impossibilidade 
de promovermos atividades presen-
ciais, criamos o canal SAEB Play no 
YouTube, onde disponibilizamos, em 
parceria com os programas de Re-
sidência Médica em Anestesiologia 
da Bahia, vídeoaulas com temas re-
levantes para a prática anestésica, 
bem como, outros conteúdos de in-
teresse do associado. Além disso, re-
tomamos o Curso de Educação Con-
tinuada em Medicina Perioperatória, 
de forma online.

Por fim, reiterando o compro-
misso da SAEB com a formação e 
apoio aos seus associados, disponi-
bilizamos nesta edição da Bahianest 
o artigo intitulado “Abordagem do 
paciente com suspeita ou confirma-
ção da COVID-19 pelo anestesiologis-
ta”, elaborado por alguns membros 
da atual diretoria em conjunto com 
associados pertencentes a diferen-
tes serviços de anestesia do Estado 
da Bahia.

Desejamos a todos sabedoria e 
serenidade para atravessar este mo-
mento difícil. A SAEB está à disposi-
ção de todos!

Dr. Murilo Flores
Diretor Científico

DIRETORIA CIENTÍFICA
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A COVID-19 (Coronavirus Disea-
se 2019) é uma síndrome respirató-
ria aguda causada pelo novo coro-
navírus SARS-Cov-2. Trata-se de um 
RNA vírus da família Coronaviridae, 
que causa infecções respiratórias 
e gastrointestinais. Os coronavírus 
são vírus de alta patogenicidade 
que podem ser transmitidos de pes-
soa a pessoa através de gotículas 
ou aerossóis. O período de incuba-
ção do SARS-CoV-2 parece ser de 2 
a 14 dias. A principal forma de clí-
nica é assintomática, cerca de 85%. 
Nos pacientes sintomáticos, os prin-
cipais sintomas são febre, mialgia, 
fadiga, tosse seca e dispneia. O qua-
dro clínico varia desde sintomas de 
infecção de vias aéreas superiores 
a quadros de pneumonia grave com 
síndrome respiratória aguda gra-
ve e hipoxemia. Desta forma, ape-
sar da suplementação de oxigênio, 

estes pacientes podem manter in-
suficiência respiratória hipoxêmica 
persistente, sendo necessária intu-
bação traqueal e ventilação mecâni-
ca para tratamento do quadro.

O presente manual tem por ob-
jetivo sumarizar as principais reco-
mendações disponíveis na literatu-
ra até o momento desta publicação 
a respeito da assistência a pacien-
tes suspeitos ou confirmados com a 
COVID-19.

Por tratar-se de um patógeno 
de alta transmissibilidade, medidas 
devem ser tomadas para a adequa-
da proteção dos profissionais de 
saúde. Tais medidas envolvem ela-
boração e implementação de proto-
colos assistenciais bem definidos, 
bem como o treinamento das equi-

pes na aplicação destes protocolos. 
O Anestesiologista, em particular, 
está submetido a grande exposição 
em virtude da realização de proce-
dimentos nas vias aéreas, que estão 
propensos a geração de aerossóis 
em grande quantidade.

Como forma de preservar a ca-
pacidade hospitalar e a força de tra-
balho dos profissional de saúde, a 
Sociedade Brasileira de Anestesio-
logia, em consonância com o Co-
légio Brasileiro de Cirurgiões e a 
Associação Médica Brasileira, reco-
menda a suspensão de procedimen-
tos anestésicos eletivos em todo o 
Brasil, temporariamente, excetuan-
do-se casos em que possa haver 
prejuízo aos pacientes pela questão 
tempo-dependente, tais como: ope-
rações oncológicas, cardíacas, obs-
tétricas, entre outras, com rigorosa 
avaliação prévia.

Introdução

Recomendações gerais

Daniela Nunes Oliveira, Gustavo Gomes Pereira França, Liana Maria Torres de Araújo Azi, Murilo Pereira 

Flores, Sammer Victor de Almeida.

Abordagem do paciente com 
suspeita ou confirmação da 
COVID-19 pelo anestesiologista
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Idealmente, deve-se reservar 
uma sala de cirurgia exclusiva e um 
único aparelho de anestesia para 
todos os procedimentos em pa-
cientes com suspeita ou confirma-
ção da COVID-19. Esta sala, prefe-
rencialmente, deve possuir sistema 
de pressão negativa e deve conter 
apenas o material necessário para 
a realização de cada procedimento. 
A quantidade de membros na equi-
pe assistente deve ser a menor pos-
sível (equipe cirúrgica, um médico 
anestesista, um enfermeiro, um téc-
nico de enfermagem na sala e ou-
tro na porta, todos paramentados). 
Deve-se manter o maior distancia-
mento possível do paciente, sobre-
tudo durante a realização de proce-
dimentos geradores de aerossóis.

Para minimizar a probabilida-
de de contaminação, o trajeto que 
será percorrido pelo paciente e 
pela equipe engajada no transpor-
te deve ser previamente evacuado. 
Aqueles pacientes que estejam em 
ventilação espontânea devem uti-
lizar máscara cirúrgica. Em pacien-
tes intubados, deverá ser utilizado 
ventilador de transporte, com o pa-
ciente devidamente sedado e cura-
rizado. Deve-se usar filtro bacteria-
no/viral tipo HMEF com eficiência 
maior que 99,5% entre o paciente 
e o sistema ventilatório. Não deve-
rá ocorrer desconexão do sistema 
do ventilador para não se produzir 
aerossol. Os profissionais respon-
sáveis pelo transporte e envolvi-
dos na assistência ao paciente de-
vem estar paramentados com todo 
o equipamento de proteção indivi-
dual recomendado: máscara N95 ou 
similar (PFF2 ou PFF3) bem acopla-
da, luvas duplas, capa impermeável 
longa, óculos de proteção, protetor 
facial (face shield), gorro ou touca, 
protetor para os pés e sapatos fe-
chados. Recomenda-se evitar o uso 
de barba por profissionais de saúde 

que irão lidar com esses pacientes, 
visto que ela dificulta a utilização 
adequada das máscaras N95.

A sala destinada aos pacientes 
COVID-19 deve estar devidamente 
identificada. Esta deve conter ape-
nas os materiais estritamente ne-
cessários. As superfícies devem ser 
envelopados com filmes plásticos 
para facilitar a limpeza. Equipamen-
tos como aparelhos de anestesia, 
BIS, aparelho de USG, bombas de in-
fusão, computadores, dentre outros, 
devem ser envolvidos com capas 
plásticas longas. Todos os membros 
da equipe devem estar cientes da 
necessidade de se realizar a higie-
ne das mãos sempre antes e após 
tocar o paciente ou qualquer super-
fície em contato com ele. A higieni-
zação deverá ocorrer também antes 
e após a colocação dos EPIs.

O anestesiologista deve agir 
com o máximo de antecipação pos-
sível, realizando a colocação dos 
EPIs, planejando a técnica anesté-
sica e diluindo as medicações an-
tes da chegada do paciente. A caixa 
com medicações (psicobox) não de-
verá ser manipulada dentro da sala 
de cirurgia.

Nos pacientes suspeitos ou con-
firmados com a COVID-19, quando 
submetidos a procedimentos cirúr-
gicos, sempre que possível, reco-
menda-se dar preferência à anes-
tesia regional com sedação mínima. 
Se for indicada oxigenação suple-
mentar, nos pacientes que não es-
tão intubados, deve-se usar cateter 
nasal simples sob a máscara cirúr-
gica, sendo contraindicados catete-
res de alto fluxo ou ventilação não-
-invasiva. No caso de pacientes que 
cheguem intubados, eles deverão 
ser sedados e curarizados, o venti-
lador de transporte e o fluxo de ar 
desligado e depois a cânula deverá 
ser clampeada, antes da conexão ao 
aparelho de anestesia, a fim de evi-
tar-se dispersão de aerossóis; o fil-

tro não deverá ser desconectado do 
tubo traqueal neste processo.

Os pacientes que demandam 
maiores cuidados são aqueles que 
chegam extubados e precisam ser 
submetidos à intubação orotra-
queal. Nestes casos, recomenda-se 
pré-oxigenação com O2 a 100%, por 
5 minutos, utilizando filtro bacteria-
no/viral tipo HMEF com eficiência 
maior que 99,5% entre o paciente 
e o sistema de ventilação, manten-
do o paciente coberto com plástico 
transparente ou outro dispositivo 
de isolamento que permita a livre 
manipulação. A intubação em se-
quência rápida é a técnica de esco-
lha. O objetivo é intubar o paciente 
de forma rápida e segura, em pla-
no profundo e com bloqueio neu-
romuscular adequado para evitar 
tosse, de preferência com auxílio de 
videolaringoscópio. Recomendam-
-se, no máximo, duas tentativas de 
intubação traqueal; em caso de in-
sucesso, fazer ventilação sob más-
cara a quatro mãos (para aumentar 
a vedação da máscara à face) com 
baixos volumes e seguir para outra 
alternativa – máscara laríngea (pre-
ferencialmente de segunda gera-
ção); na impossibilidade de adapta-
ção adequada da máscara laríngea, 
considerar o acesso por punção à 
via aérea (cricotiroidostomia) ou o 
acesso cirúrgico. Deve-se evitar fi-
broscopia, intubação acordado ou 
anestesia tópica para minimizar o 
risco de tosse e produção de aeros-
sóis. Todos os extensores de circui-
to devem ser colocados antes da 
intubação para evitar desconexões 
desnecessárias.

Durante a intubação orotra-
queal, deve-se manter a maior dis-
tância possível da via aérea do pa-
ciente. Recomenda-se a oclusão ou 
pinçamento da cânula orotraqueal 
durante a intubação e sua retirada 
após colocação do filtro e conexão 
ao circuito fechado. A ventilação 
com pressão positiva só deve ser 
iniciada após a insuflação do balo-
nete da cânula.

Transporte do paciente e 
preparo da sala

Cuidados perioperatórios
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A lâmina do laringoscópio deve 
ser imediatamente encapada e en-
velopada após o procedimento. De-
ve-se utilizar a capnografia para 
confirmação da intubação traqueal, 
evitando-se assim o uso do estetos-
cópio. Para a monitoração de gases 
por aspiração, é preferível a utili-
zação de sistemas do tipo main-s-
tream. Caso não haja disponibilida-
de, recomenda-se o uso de sistema 
do tipo side-stream com um filtro 
adaptado ao conector do filtro umi-
dificador do paciente, para manter 
a linha de aspiração limpa e pre-
servar o dispositivo de retirada de 
umidade (water trap) do monitor. 
Pode ser usado um filtro de peque-
no tamanho, semelhante aos utiliza-
dos em cateter epidural ou para a 
filtragem de medicamentos. Se pos-
sível, recomenda-se a utilização de 
sistema de sucção fechado para as-
pirar as vias aéreas, o qual deve ser 
conectado ao circuito de ventila-
ção antes da intubação. Para maior 
proteção do aparelho de anestesia, 
é indicada a colocação de um se-
gundo filtro bacteriano/viral (não 
é necessário que seja umidificador) 
entre o ramo expiratório e este apa-
relho. Como medida de segurança 
adicional, recomenda-se filtro se-
melhante no ramo inspiratório. Se 
disponíveis, é ideal que sejam uti-
lizadas traqueias descartáveis, caso 
não, as traqueias devem passar por 
processo de desinfeção segundo as 
normas da CCIH da instituição.

Nos pacientes suspeitos ou 
confirmados com a COVID-19, re-
comenda-se as mesmas medidas 
de proteção pulmonar destinadas 
a pacientes com síndrome do des-
conforto respiratório agudo (SDRA), 
como um volume corrente ≤ 6 mL/
kg de peso predito, frequência res-
piratória ≤ 35 por minuto, pressão 
de platô ≤ 30 cmH2O e p. Os alvos 
fisiológicos incluem PaO2 entre 55 
e 80mmHg, com SpO2 entre 88% e 
95% e hipercapnia permissiva. Não 
existe recomendação para um modo 
ventilatório específico, sendo que 

colocar o paciente na posição prona 
pode vir a ser recomendado, mas a 
instalação de ECMO ainda apresenta 
dados conflitantes. A hidratação ve-
nosa deve ser feita com parcimônia. 
O uso sistemático de corticoides de-
monstrou aumentar a mortalidade, 
e o uso rotineiro de β2- agonistas 
não é recomendado. Se for neces-
sário realizar manobras de RCP, as 
compressões deverão ser evitadas 
durante a intubação para evitar a 
formação de aerossol.

Antes de iniciado o processo de 
extubação, deve-se colocar prote-
ção com plástico transparente (ou 
outro dispositivo de isolamento que 
permita a livre manipulação) co-
brindo o rosto e tórax do paciente. 
O catéter nasal deve ser posiciona-
do previamente antes da extubação 
para evitar posterior manipulação 
da face. O uso de lidocaína venosa 
imediatamente antes da extubação 
ou a infusão contínua de dexmede-
tomidina podem contribuir para mi-
nimizar a ocorrência de tosse. A as-
piração da orofaringe deve ser feita 
com aspirador rígido para evitar a 
contaminação da parte da face pelo 
aspirador flexível. Além disso, re-
comenda-se o uso de antieméticos 
para minimizar o risco de vômitos e 
consequente tosse durante a recu-
peração anestésica. O paciente deve 
ser extubado com o filtro conectado 
à cânula orotraqueal. A cal sodada 
deverá ser trocada após cada pro-
cedimento.

Os pacientes que não deman-
dem UTI no pós-operatório de-
verão fazer a recuperação pós-a-
nestésica na sala cirúrgica até que 
tenham condições de retornar para 
a unidade de internação. O pacien-
te deverá sair da sala utilizando a 
máscara cirúrgica. Todo o proces-
so de transporte de volta seguirá 
o mesmo protocolo da chegada ao 
centro cirúrgico. Se o paciente não 
for extubado ao final do procedi-
mento, deverá ser utilizado ventila-
dor de transporte com circuito fe-
chado, com filtro barcteriano/viral 

tipo HMEF com eficiência maior que 
99,5%. No momento da desconexão 
para troca do ventilador, o pacien-
te deverá estar sedado e devida-
mente curarizado e cânula traqueal 
clampeada. Ao final, toda a limpeza 
da sala deverá ser feita segundo as 
normas da CCIH.

O processo de desparamentação 
é uma etapa de extrema relevância 
na assistência aos pacientes suspei-
tos ou confirmados com a COVID-19, 
uma vez que traz risco considerável 
de contaminação dos profissionais 
de saúde.

Para minimizar tal risco, deve-se 
seguir a sequência recomendada com 
atenção na realização de cada passo.

- Retirar o par de luvas externas;

- Retirar a capa impermeável lenta 
e cuidadosamente, pela frente, enro-
lando-a pela face interna, evitando 
tocar na face externa;

- Retirar o par de luvas internas;

- Higienizar as mãos;

- Sair da sala, sem tocar a porta com 
as mãos.

- Retirar o protetor facial;

- Higienizar as mãos;

- Retirar os óculos de proteção;

- Higienizar as mãos;

- Retirar a máscara N95, tocando 
apenas nas tiras, sem tocar no corpo 
da máscara;

- Higienizar as mãos.

É recomendado que todos os en-
volvidos no procedimento tomem 
banho logo após o término da  cirur-
gia e troquem as roupas privativas.

Desparamentação

Na sala cirúrgica:

Em local apropriado, fora 
da sala cirúrgica:
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Conclusão

A COVID-19 é uma afecção de 
início recente e evolução rápida 
e dinâmica. Deste modo, à medi-
da que novos estudos sejam reali-
zados, as recomendações contidas 

neste manual poderão ser modifi ca-
das ou aperfeiçoadas.

Em função do caráter inédito e 
dinâmico da COVID-19, a Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia dispo-
nibilizou para os seus associados 

um canal exclusivo (http://corona-
virus.sbahq.org) contendo informa-
ções atualizadas e relevantes para 
a prática anestésica sobre a CO-
VID-19. Além de material escrito e 
vídeoaulas, o canal dispõe de um 
chat para dúvidas.

Sequência de procedimentos em paciente SUSPEITO OU CONFIRMADO com COVID-19 
na chegada ao Centro Cirúrgico:

∙ Reduzir equipe ao menor número de pessoas possível

∙ Sequência de paramentação:

   ∙ Higienização das mãos (fricção com soluções à base de álcool 70% ou lavagem com água e sabão).         
 Lave com água e sabão, se sujidades

   ∙ Colocação do primeiro par de luvas

   ∙ Vestimenta com manga comprida e impermeável (avental ou macacão)

   ∙ Máscara N95, PFF2 ou equivalente

   ∙ Óculos de proteção e protetor facial

   ∙ Colocação do segundo par de luvas

∙ Se disponível, utilizar sala com pressão negativa. 

∙ Preparo da sala:

   ∙ Remover equipamento/material não necessário 

   ∙ Cobrir aparelho de anestesia com plástico transparente

   ∙ Checar todo o material para via aérea e deixar preparado videolaringoscópio (recomendado)

   ∙ Material para anestesia (medicações + material de via aérea) fi cam DENTRO da sala cirúrgica

   ∙ Separar lixo específi co para materiais contaminados

∙ Durante o procedimento

   ∙ Minimizar abertura de portas/trânsito de pessoas

Antes da chegada do paciente
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∙ Procedimento deve ser realizado pelo 
   mais proficiente na técnica

∙ Pré-oxigenação com O2 100%, 5 min

∙ Evitar ventilação manual (pequenos 
   volumes, se necessário). Máscara veda  
   da corretamente com duas mãos 

∙ Indução sequencial rápida, com videola- 
   ringoscopia (preferência)

∙ Manter cânula pinçada 

∙ Insuflar cuff antes de aplicar pressão 
   positiva. Colocar filtro diretamente aco- 
   plado a cânula

∙ Confirmar IOT por capnografia, evitar  
   auscultar paciente

∙ Minimizar desconexões de circuito 

∙ Realizar todo o procedimento  com pro- 
   teção de contato e duas luvas

∙ Se uso de ultrassom, cobrir aparelho  
   com plástico transparente e utilizar co- 
   bertura ao longo da bainha

∙ Paciente deve manter máscara cirúrgica  
   durante todo o procedimento

∙ Em caso de falha de bloqueio ou pro- 
   longamento cirúrgico, optar por aneste- 
   sia geral (evitar máscara laríngea)

SEQUÊNCIA DE RETIRADA DE EPI:

∙ Retirar luvas externas

∙ Retirar capa impermeável 

∙ Retirar luvas internas

∙ Higienizar mãos

Após saída da sala cirúrgica:

∙ Retirar protetor facial

∙ Higienizar mãos

∙ Retirar óculos de proteção

∙ Higienizar mãos

∙ Retirar máscara N95

∙ Colocar segundo filtro após o ramo 

   expiratório e inspiratório da traqueia

∙ Ventilação protetora (se possível):

   ∙ VC < 6ml.kg-1 (peso predito)

   ∙ PEEP ≥ 5 cmH2O

   ∙ Pressão de platô < 30 cmH2O

   ∙ Driving pressure < 15 cmH2O

Paciente deve estar em apneia entre  
troca de ventiladores  

(administrar bloqueador neuromuscular,  
acoplar filtro diretamente no tubo)

Paciente deve usar máscara cirúrgica no 
transporte. 

A anestesia será geral?

Sim

Sim

Paciente em IOT?

Não

Não
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∙ Extubação:
   ∙ Proteger face do paciente contra eventual eliminação de secreções.

   ∙ Aspirar a orofaringe com aspirador rígido, se disponível, em rede de aspiração central.

   ∙ Após extubação, anestesista deve substituir a luva que estava em contato com o paciente.

   ∙ Colocar máscara cirúrgica no paciente, necessitando ou não de cateter de O2. Caso necessário, utilizar  
      o menor fl uxo possível.
   ∙ Fazer recuperação na própria sala cirúrgica, se paciente não encaminhado para UTI
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•	 Este documento resume estratégias para conser-
vação e reuso as PFF2s, além de fornecer uma 
visão geral da literatura disponível sobre desin-
fecção e tecer considerações gerais para estender 
o uso das máscaras PFF2s.

•	 A decisão de implementar políticas que permitam 
o uso prolongado e/ou reutilização dos respira-
dores descartáveis deve ser tomada pelos pro-
fi ssionais que gerenciam o programa de proteção 
respiratória da instituição, em consulta com seus 

departamentos de saúde ocupacional e controle 
de infecção, com contribuições dos departamen-
tos de saúde pública estaduais/locais. 

•	 Defi nição:

o Reutilização - refere-se à prática de usar o 
mesmo respirador N95 para vários encon-
tros com pacientes, com cuidados especiais 
na remoção, manipulação e armazenamen-
to adequadamente entre os encontros.

MANUSEIO E REUSO DE 
MÁSCARAS N95/PFF2
Autores: Alexandre Pustilnik, Gustavo Peniche e Daniel Bonfi m

As máscaras 
respiratórias tipo 
PFF2 são necessárias 
para proteger os 
profissionais de saúde 
contra infecções, 
quando são esperadas 
exposições a aerossóis 
contendo SARS-CoV-2 
(o vírus que causa o 
COVID-19). 
A escassez crítica de PFF2 e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) pode exigir o reuso de itens que 
são de uso único. Entretanto, o vírus depositado nos materiais fi ltrantes do PFF2 pode ser transferido para o usu-
ário, assim o uso prolongado, a colocação repetida (vestir) e retirada dos EPIs já contaminados podem aumentar 
o risco de exposição ao vírus e outros agentes; além disso, pode comprometer o bom funcionamento das mesmas, 
a descontaminação pode levar a um ajuste inadequado, comprometer a efi ciência da fi ltragem e “respirabilidade” 
das máscaras PFF2 descartáveis   como resultado de alterações no material de fi ltragem, nas tiras, no material da 
ponte nasal ou nos acessórios das tiras da PFF2.
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 A reutilização das más-
caras deve estar sem-
pre associada ao uso 
de escudos faciais (Face 
Shields). A desinfecção 
do escudo facial é ne-
cessária entre os usos.

•	 Uma das estratégias para con-
servar as PFF2s é usar um pro-
tetor facial transparente tipo 
Face Shield, uma máscara facial 
cirúrgica (se não houver escas-
sez) sobre a PFF2 é tema con-
troverso. Isso pode diminuir a 
carga viral depositada na más-
cara. No entanto, as PFF2 po-
dem ainda estar contaminadas 
após a exposição ao Covid-19, 
especialmente durante os pro-
cedimentos com geração de 
aerossóis. Para reduzir a auto 
contaminação quando a reuti-
lização é necessária, pode ser 
considerada uma estratégia de 
rodízio de um pequeno supri-
mento de máscaras N95 (des-
crição abaixo). Embora os estu-
dos que avaliam a persistência 
em várias superfícies sejam li-
mitados, sugeriu-se que o vírus 
possa sobreviver 72 horas em 
algumas superfícies [van Dore-
malen et al. (2020)], os dados 
sobre a sobrevivência em ma-
teriais de fi ltro são escassos. 
Um estudo publicado recente-
mente sugere que vírus viáveis   
podem ser detectados na ca-
mada externa de uma máscara 
cirúrgica em sete dias (a más-
cara foi inoculada com cultura 
viral), mas com uma redução 
maior que 3 log na carga viral 
e o mesmo conjunto de dados 
não mostra carga viral detectá-
vel em qualquer superfície aos 
14 dias [Chin et al. (2020)]. Por-
tanto, se a contaminação viral 
das PFF2 for reduzida, cobrin-
do-se com uma barreira (por 
exemplo, um escudo facial), o 
risco de reexposição pode ser 
bastante reduzido. 

•	 Com base nesses achados, o 
armazenamento e a reutiliza-
ção das máscaras do respira-
dor PFF2 são uma intervenção 
acionável para conservar os 
EPIs e reduzir o risco de ex-
posição ao COVID-19 dos pro-
fi ssionais de saúde em casos 
de escassez de EPIs como nas 
pandemias. Essa estratégia 
aproveita a redução viral na-
tural ao longo do tempo, dis-
ponibilizando, se possível, de 
cinco a sete máscaras N95s (ou 
respiradores de máscara equi-
valentes ou FFR) para cada 
profi ssional de saúde que cui-
da de pacientes com COVID-19, 
confi rmado ou SUSPEITO, em 
unidades de alto risco em 
que é provável a geração de 
aerossóis (como unidades de 
terapia intensiva, serviços de 
emergência e anestesiologia). 
O profi ssional de saúde usaria 
uma PFF2 por dia, e ao fi nal 
de cada turno, armazenaria a 

máscara em um saco de papel 
ou outro recipiente limpo e 
arejado (com identifi cação do 
profi ssional e do dia da sema-
na em que foi usado), assim 
poderia fazer um rodizio entre 
os dispositivos mantendo um 
intervalo de segurança para o 
uso do mesmo equipamento. 
Os profi ssionais de saúde de-
vem reconhecer que existe um 
risco teórico de que a PFF2 
ainda possa estar contamina-
da, mas em um nível signifi ca-
tivamente mais baixo do que 
se usado recentemente. Menor 
duração do armazenamento 
pode ser considerada, mas 
pode aumentar o risco de con-
taminação e exposição. Essa 
abordagem também pode ser 
combinada com processos de 
desinfecção mais rigorosos à 
medida que estiverem dispo-
níveis.

•	 A máscara PFF2 ou equiva-
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lente, deve ser inspecionada visualmente antes 
de cada uso, para avaliar se sua integridade foi 
comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasga-
das, amassadas ou com vincos, devem ser ime-
diatamente descartadas.

•	 Se não for possível atestar a capacidade de ve-
dação da máscara à face do usuário, a máscara 
deverá ser descartada.

•	 A manipulação da máscara durante paramen-
tação e desparamentação merece toda atenção 
e cuidado para não haver contaminação tanto 
viral quanto para fungos e bactérias. Durante a 
colocação e a retirada da máscara deve-se se-
guir alguns princípios básicos como: higienizar 
as mãos, utilizar luvas novas e evitar ao máxi-
mo qualquer contato com a superfície externa 
e interna do dispositivo manipulando-o apenas 
pelas tiras elásticas. 

•	 Na retirada da máscara para reuso é imprescin-
dível seguir a sequência: 

o Higienização das mãos
o Novas luvas.
o Retire a máscara sem tocar nas super-

fícies externa ou internas, manipulando 
apenas pelas tiras de elásticas, deposi-
te-a em saco de papel para aeração e 
secagem. Fixe as tiras elásticas na par-
te externa do saco de papel para que as 
mesmas não entrem em contato com as 
superfícies internas ou externas da más-
cara.

o Existe a opção de encaixe da superfície 
externa da máscara em caixa plástica 
apropriada e exclusiva com as tiras elás-
ticas fixadas na parte posterior da caixa 
e oposta à máscara. Depositar a máscara 
anexada à caixa em sacola ou envelope 
de papel com identificação e data.

o Deposite ou guarde a máscara em local 
arejado e identificado.

o Após acondicionar a máscara, retire as 
luvas e higienize as mãos.

•	 Os profissionais de saúde devem tomar as se-
guintes medidas de precaução antes de usar uma 
máscara PFF-2 reutilizada ou descontaminada:

o Limpe as mãos com água e sabão ou um 
desinfetante para as mãos à base de ál-
cool antes e depois de tocar ou ajustar a 
máscara.

o Evite tocar no interior da máscara.

o Use um par de luvas limpas ao vestir e 
executar uma verificação de vedação da 
máscara.

o Inspecione visualmente a máscara para 
determinar se sua integridade foi com-
prometida.

o Verifique se componentes como as tiras, 
ponte nasal e material de espuma nasal 
não se degradaram, o que pode afetar a 
qualidade do ajuste e a vedação.

o Se a integridade de qualquer parte da 
máscara for comprometida ou se uma ve-
rificação de vedação do usuário não pu-
der ser executada, descarte a máscara e 
tente outra.

o Os usuários devem executar uma  veri-
ficação de vedação da máscara  imedia-
tamente após vestir cada PFF-2 e não 
devem usar uma máscara no qual não 
possam executar uma verificação bem-
-sucedida do teste de vedação.

•	 Existem algumas evidências relacionadas a pos-
síveis técnicas de descontaminação das másca-
ras PFF2 que podem ser aplicadas à reutilização 
das mesmas, ampliando a segurança. As estraté-
gias com as evidências disponíveis mais robus-
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tas para inativação de vírus 
respiratórios e desempenho 
respiratório mantido e ade-
quado após vários ciclos são 
radiação ultravioleta, vapor 
de peróxido de hidrogênio 
e calor úmido (65 a 80 graus 
Celsius com 50-85% de umi-
dade por 30 minutos). O calor 
seco também demonstrou ser 
eficaz, embora a temperaturas 
mais altas resulte em degrada-
ção do respirador; evidências 
limitadas e emergentes (Duan 
et al., 2003; Liao et al, 2020) 
sugerem que 75 graus Celsius 
por 30 minutos não degradam 
o respirador e inativam vírus. 
O óxido de etileno, um esteri-
lizante, também pode ser con-
siderado, embora a inativação 
viral nos N95s não tenha sido 
relatada e as orientações re-
centes do Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças (CDC) 
sobre estratégias de desconta-
minação observaram preocu-
pação com a toxicidade poten-
cial, se não for aerado o sufi-
ciente. Da mesma forma, esses 
processos precisam estar bem 
estabelecidos dentro das ins-
tituições pelos organismos 
que gerenciam o programa 
de proteção respiratória da 
instituição, em consulta com 
seus departamentos de saúde 
ocupacional e controle de in-
fecção, com contribuições dos 
departamentos de saúde pú-
blica estaduais/locais.

Referências:

•	 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
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SAEB EM PAUTA

Anestesiologista cria caixa de 
desinfecção para N95 com UV-C

A falta de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs) na rotina de trabalho dos profissionais de 
saúde tem sido um inimigo a mais no cenário 
de enfrentamento da pandemia do Sars-CoV-2. 
Médicos que atuam em unidades de saúde 
prestando assistência a casos confirmados 
e suspeitos da doença fizeram denúncias ao 
Conselho Federal de Medicina (CFM) de quase 
17 mil inconformidades na infraestrutura de 
trabalho oferecida por gestores (públicos e 
privados) de todo o País, entre 30 de março e 6 
de maio deste ano, através da base disponível 
para as denúncias no portal da instituição e os 
Conselhos Regionais de Medicina. 

bahianest

Dr. László Mocsári
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De acordo com o levantamento do 
CFM, a queixa recorrente – cerca de 
38,2% dos casos - está relacionada 
à falta de EPIs, considerados obri-
gatórios e fundamentais para redu-
zir os riscos de contaminação des-
ses profi ssionais no enfrentamento 
de epidemias. A falta de máscaras 
N95 (ou equivalente) está entre as 
principais queixas identifi cadas em 
2.166 serviços de saúde, apesar da 
recomendação das autoridades sa-
nitárias, como o Ministério da Saú-
de e a Organização Mundial da Saú-
de (OMS).

E diante da escassez dos equipa-
mentos, alguns profi ssionais bus-
cam alternativas seguras de reutili-
zação das máscaras N95. O médico 
anestesiologista László Mocsári en-
controu uma forma dinâmica de es-
terilizar com a construção de um 
higienizador com base na luz ultra-
violeta (UV-C). Em entrevista a Bah-
ianest, Dr. László explica como fun-
ciona o processo e seus benefícios.

Bahianest: Como surgiu a ideia 

para construir um higienizador 

para máscaras N95 feito a partir 

de UV-C?

László Mocsári:  Na realidade, fren-
te à pandemia e à possibilidade de 
uso estendido, a reutilização das 
máscaras descartáveis N95 ou PFF2 
tornou-se uma prática mundial, me-
diante a carência e preços abusivos. 
Nós da área de saúde sabemos dos 
riscos implicados com esta prática. 
Após uma jornada de trabalho, a 
máscara certamente é o item mais 
contaminado que o profi ssional uti-
liza. Reutilizá-lo no dia seguinte 
não é algo que o deixe confortável 
e seguro. Pesquisando na literatu-
ra, pude verifi car que havia alguns 
métodos de higienização factíveis. 
O que inicialmente me chamou a 
atenção foi o térmico pela fácil dis-
ponibilidade. Sabe-se da literatu-
ra que o COVID-19 não resiste a 60 
minutos exposto numa temperatura 
de 70oC. Então coloquei uma másca-

“ ... frente à pandemia e à possibilidade de uso estendido, 
a reutilização das máscaras descartáveis N95 ou PFF2 
tornou-se uma prática mundial, mediante a carência 
e preços abusivos. Nós da área de saúde sabemos dos 
riscos implicados com esta prática.”

Figura 1. Higienizador Solar (versão 1).

Figura 2. Higienizador Solar (versão 2).
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ra e um termômetro dentro de um 
recipiente de plástico preto de plan-
tas novo, cobri com filme de PVC e 
expus ao sol. Em poucos minutos 
atingiu pouco mais de 70oC. (Figura 
1) Fiz alguns ensaios e observei que 
com o nosso sol de outono, entre 
10:30 e 15:30, conseguia atingir esta 
temperatura. Fiz uma versão dife-
rente deste dispositivo que foi colo-
car a máscara dentro de uma pasta 
plástica daquelas que fecham com 
dispositivo ziplock. (Figura 2) Este 
processo é bem simples e muito fá-
cil de fazer, o inconveniente é a fal-
ta de sol. Para isto teria que usar um 
forno elétrico de cozinha. Fiz alguns 
testes com o que tinha em casa e 
percebi que destoava muito a tem-
peratura ajustada da medida. Para 
alcançar o objetivo era necessário 
ficar atento e controlar de perto 
para não sub ou superaquecer. (Fi-
gura 3) Enfrentando estas dificulda-
des, decidi estudar a viabilidade do 
método de ultravioleta (UV).

Bahianest: Quanto tempo levou 

o processo de construção e quais 

materiais foram utilizados?

L.M.: Pesquisando na literatura, ve-
rifiquei que para matar o COVID-19 
era necessário 1 J/cm2 (Jaule/cm2) 
de UV-C. O sol produz UV A, B e C, 
porém a camada de ozônio da ter-
ra filtra completamente este últi-
mo que tem maior ação bacterici-
da, fungicida e viricida. Pesquisei 
na internet que estas lâmpadas de 
UV eram relativamente baratas. 
Comprei duas de 5W e montei duas 
caixas de alumínio a partir de assa-
deiras. (figura 4) Quando o material 
chegou gastei umas 2 horas para 
montar. O mais trabalhoso foi calcu-
lar o tempo necessário para atingir 
1 J/cm2. Queimei minhas pestanas, 
mas após uma semana consegui 
uma fórmula que me permitiu cal-
cular o tempo de exposição com re-
lativa precisão. Para esta caixa foi 
de 26 minutos, ou seja, 13 min de 
cada lado da máscara. (Figuras 5 e 
6)

Figura 5. Higienizador de UV-C primeira 
versão, fechado.

Figura 6. Higienizador de UV-C primeira 
versão, ligado

Figura 7. Higienizador de UV-C segunda 
versão, ligado.

Figura 4. Assadeiras de alumínio usadas 
para fazer a caixa. Foram fixadas 
dobradiças para facilitar o abrir e fechar.

Figura 3. Forno elétrico doméstico com 
higienizador.

Depois montei outras maiores, a 
partir de uma caixa plástica de dis-
juntores. Tive que revestir de pa-
pel de alumínio, que além de me-
lhorar a performance (reflexão da 
luz), impede a degradação da caixa 
pelo UV. Nestas montei uma lâmpa-
da de 9W que reduziu o tempo para 
16 minutos com até duas máscaras, 
simultaneamente, e de 20 minutos 
com 3 ou 4 máscaras, simultanea-
mente. (Figuras 7, 9 e 10) Nesta últi-
ma caixa gastei algo em torno de 2 
horas para montar cada uma. Mon-
tei 4 delas. (Figura 8)

Bahianest: Como o dispositivo 

funciona?

L.M.: É uma simples caixa com uma 
lâmpada que emite UV-C em um 
espectro de onda de 254nm. É só 
colocar a máscara dentro e acen-
der a lâmpada por um determina-
do período de tempo. É importan-
te que não haja sombras e que a 
luz incida sobre toda superfície da 
máscara, inclusive os elásticos. En-
tre os 3 tipos de UV, o C é que car-
reia mais energia, característica que 
o torna extremamente lesivo aos 
seres vivos, danificando proteínas, 
aminoácidos, DNA, RNA, entre ou-
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Figura 8. quatro unidades 
da segunda versão

tros. Deve-se evitar olhar, mesmo 

por segundos, para a lâmpada ace-

sa bem como seu refl exo pois pode 

causar lesão na córnea. A exposição 

da pele pode causar queimaduras. 

Portanto a caixa a luz só poderá 

ser acesa se a caixa estiver fecha-

da. Estou instalando um dispositi-

vo de segurança que impede que a 

luz fi que acesa com a caixa aberta, 

a semelhança dos aparelhos de mi-

cro-ondas.

Bahianest: Os raios UV-C são com-

provadamente efi cazes no proces-

so de higienização das máscaras? 

Quantas vezes o processo pode ser 

repetido em cada máscara?

L.M.: Sim, os raios UV-C são com-

provadamente efi cazes. As más-

caras N95 ou PFF2 são feitas de 2 

camadas: uma camada interna, uma 

externa e a intermediária que é o 

elemento fi ltrante. Este elemen-

to é feito de uma trama de fi bras 

de polipropileno que passa por um 

tratamento eletrostático que com-

plementa a fi ltração do ar atraindo 

partículas. Métodos químicos tais 

com lavagem com água e sabão, ál-

cool, entre outros, além de reduzi-

rem a performance da fi ltração ate-

nuam ou anulam este tratamento 

eletrostático. O UV-C altera muito 

pouco a performance, porém com o 

tempo atenua este tratamento ele-

trostático. Segundo o inventor da 

N95, Peter Tsai, atualmente aposen-

tado, mas que embarcou com unhas 

e dentes na luta contra o COVID-19, 

recomenda de 10 a 20 ciclos de hi-

gienização.

Bahianest: Quais as suas expecta-

tivas com o uso do dispositivo no 

contexto da COVID-19?

L.M.: A grande maioria dos hospi-
tais opta pela reutilização das más-
caras por uma ou duas semanas 
sem, contudo, que elas passem por 
nenhum processo de higienização. 
Isto incorre em um risco que até o 
momento não foi mensurado. Estas 
máscaras também são usadas na 
indústria para a proteção de poei-
ras e vapores, neste ambiente elas 
podem ser usadas indefi nidamente, 
até quando não se conseguir res-
pirar, se estiverem danifi cadas ou 
molhadas. Este preceito foi levado 
para a área de saúde. Só que nes-
ta área o risco não é físico ou quí-
mico, mas sim biológico, que é bem 
diferente. Fica fácil de perceber que 
processos que higienizem este EPI 
para a reutilização aumentam a se-
gurança do profi ssional. O UV para 
ser usado corretamente necessita 
de aferição da radiação com apare-
lhos específi cos, de testes bacterio-
lógicos, etc. Esta caixa higienizado-
ra, apesar de não ter sido testada 
quanto a sua efi cácia, foram aplica-
dos cálculos que permitiram chegar 
a um tempo de exposição que pode 
inativar o COVID-19. Para aumentar 
a segurança pode-se aplicar um fa-
tor de segurança como por exemplo 
50% a mais de tempo de exposição 
e isto, de certa forma, poderia au-
mentar a segurança de forma a su-
prir este teste. Este tipo de fator de 
segurança é amplamente usado na 
engenharia, quando certos recursos 

não estão disponíveis. Na pior das 
hipóteses, é melhor reusar másca-
ras N95/PFF2 usando o UV desta 
forma do que sem ele.

Bahianest: Esse dispositivo é útil 

para higienização de outros mate-

riais?

L.M.: Sim, como canetas, carimbos, 
chaves, carteira, dinheiro, celulares, 
alimentos, etc. O UV-C usado desta 
forma não é um método de estere-
lização. Nestas doses destrói o CO-
VID-19, assim como muitos vírus e 
bactérias, porém nem todas e muito 
menos fungos. A princípio, por uma 
questão higiênica, este equipamen-
to deve ser usado apenas para más-
caras para evitar que outros tipos 
de agentes resistentes venham a 
contaminar o EPI - de suma impor-
tância no canário atual.

Figura 9. Para as máscaras receberem o 
mais próximo possível da luz é usado um 
suporte. Isto reduz o tempo de exposição.

Figura 10. Esta segunda versão tem a 
capacidade de higienizar até 4 máscaras 
simultaneamente.

Faça um descontaminador de UV-C 

para a sua N95: 

https://youtu.be/AsFHckYpB0M
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A pandemia instalada traz 
consigo bem mais que o medo de 
estar doente. Os cenários atuais 
de risco, e que envolvem as diver-
sas dimensões de estruturas com-
plexas e heterogêneas, como as da 
saúde, da economia e da política, 
trazem ao mundo o medo da in-
suficiência e, inclusive, da inexis-
tência.

A sociedade contemporânea 
ainda não havia experimentado 
nada parecido. Uma condição de 
saúde específica, exuberante e 
globalizada, que deslocou o risco 
de estar doente da esfera exclu-
siva do indivíduo já acometido e, 
por vezes, internado, aos profis-
sionais que atuam na assistência à 
saúde. A doença agora mata quem 
a assiste!

O tempo, capital essencial 
para quem faz gerenciamento de 
crise, ganha uma relevância ain-
da maior. Ele permite a detecção, 
o conhecimento mais adequado 
sobre o problema, sua severida-
de, magnitude e a possibilidade 
de gerenciamento assertivo para 
os recursos. A qualidade da aná-
lise de cenários internos e exter-
nos, agora ainda mais dinâmicos, 
e o reconhecimento das forças, 

mas principalmente, das fragilida-
des, requerem o devido tempo. E 
é como um mergulho profundo em 
águas turvas.

Com a dimensão global da CO-
VID-19, o tempo deixa de ter um 
caráter exclusivamente protetivo, 
mas se torna também um fator de-
terminante para haver ou não, a 
escassez de recursos necessários 
para a assistência à saúde. Inclu-
sive de pessoas! Melhor, principal-
mente, de pessoas!

O choque na cadeia de supri-
mentos, desde a capacidade de 
produção à logística de venda, pro-
dução, distribuição e entrega, pro-
move atos imprevistos como as in-
terceptações de produtos em todas 
as etapas dessa cadeia, tanto no 
âmbito nacional como no interna-
cional.

Ferramentas ordinárias para o 
gerenciamento de crises como capa-
cidade analítica, liderança, comunica-
ção efetiva, empatia e capacidade de 
inovar em situações extraordinárias, 
são universais e, portanto, essenciais.  
A criação de um contexto adaptativo 
multiprofissional para acompanhar a 
dinâmica quase que instantânea dos 
acontecimentos se torna essencial. 

A COVID-19: Uma crise inédita!

Dr. Macius Pontes Cerqueira
Médico Anestesiologista

“ Em tempos assim, 
preservarmos e 
cultivarmos as 
possibilidades de um 
coletivo útil e capaz 
de promover ações de 
solidariedade somadas 
a atitudes de compaixão 
e de acolhimento, 
certamente resgatarão 
o que há de mais que 
humano em nós.

Agora, o propósito não é mais 
ter vantagem competitiva, mas so-
breviver!

Em paralelo a tudo isso, o so-
frimento pelas perdas, o distancia-
mento e o possível fenômeno de 
desumanização que margeia as si-
tuações de crise e de escassez, e a 
soma de tudo, nos trará a verdadei-
ra dimensão do dano.

Em tempos assim, preservar-
mos e cultivarmos as possibilidades 
de um coletivo útil e capaz de pro-
mover ações de solidariedade so-
madas a atitudes de compaixão e 
de acolhimento, certamente resga-
tarão o que há de mais que humano 
em nós.

“
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A COVID-19: Uma crise inédita!

Vivenciei recentemente uma si-
tuação única. Tendo aniversariado 
em 7 e a esposa no dia 11 de mar-
ço, resolvemos fazer um curto cru-
zeiro pela Costa Brasileira. Fomos de 
avião à SP, com grande demora no 
aeroporto de Salvador, e dali à San-
tos de automóvel. Embarcados: Bú-
zios, Salvador, Ilha Bela e novamen-
te Santos. Retorno de carro a SP e de 
avião a Salvador no dia 14. Nos reu-
nimos num almoço com os fi lhos, so-
brinhos e netos no dia 15, mais uns 
poucos amigos. Os idosos não com-
pareceram. À noite, minha esposa 
apresentou tosse, e no dia seguinte, 
ambos com discreta mialgia e tosse 
por mais um dia, sem secreção ou fe-
bre... Adiante, episódios de diarréia 
em ambos, e a ela com náuseas e vô-
mitos nos dias 19 e 20. 

Sem a plena concordância, da-
dos os poucos sintomas e sinais no 
exame físico diário, com saturação e 
temperatura normal em ambos, fo-
mos à emergência do São Rafael e ali 
fi zemos tomografi a do tórax e coleta 
de material para o COVID-19. As ima-
gens mostraram aspecto de vidro fos-
co, com comprometimento pulmonar 
moderado nela, e em mim, leve.  Sem 
febre ou dispneia. Ficamos interna-
dos na UTI, e ali vivenciei períodos 
de refl exão e preocupação. 

Em mim, apenas discreta dor 
lombar alta. Nela, apenas sensação 
de cansaço. O pensamento voa e re-
fl etimos sobre a nossa incapacidade 
de fazermos algo contra essa silen-
ciosa e discriminatória doença, vindo 
o receio do respirador, com todas as 
suas implicações. 

Com o celular, comecei a ler rela-
tos da Itália, Espanha, Coreia... Altas 
taxas de mortalidade... Difi culdades 
na intubação e a duvidosa efi cácia 
do tratamento. Será que o diabetes, 
a hipertensão, ambos controlados e o 
passado de ex-tabagista da esposa ti-
nham pesado tanto, para que necessi-
tasse de 3 a 4 litros de O2, para obter 
uma saturação máxima de 93%? Sem 
sintomas? Será que a azitromicina, 
oceltamivir, clexane e a cefuroxima 
seriam sufi cientes para nos manter a 
salvo do respirador? Ainda não esta-
va na tela a hidroxicloroquina. 

As taxas de letalidade, mesmo 
com o suporte ventilatório cresciam 
e eram alarmantes. O aparato de pro-
teção dos colegas ao entrar no quar-
to me cientifi cou da real condição em 
que estávamos.  O que viria a seguir? 
Filhos, netos, ninguém... poderia nos 
visitar. 

O telefone logo descarregou e 
outro trazido, não poderia entrar. 
Depois de dois dias, fui para a semi 
intensiva, sem sentir nada, exceto 
discreta dor lombar. O carregador 
chegou e a comunicação estava à vis-
ta. Minha esposa mantinha saturação 
limítrofe e a função hepática se dete-
riorava... Agora, o medo de perdê-la 
para uma doença que não se mostra-
va por completo. 

Tive alta da semi e fui para casa, 
mantendo a quarentena. O COVID-19 
foi confi rmado, em ambos. A esposa 
continuou na UTI para evolução da 
saturação e enzimas hepáticas. Ape-
nas cansaço. 

As refl exões iniciadas na UTI se 

ampliaram na reclusão posterior: o 
valor real das coisas que tanto damos 
importância, é muito pequeno. A Fé 
no Ser Supremo era o mais importan-
te agora. Estávamos diante de uma 
encruzilhada onde dinheiro, cultura... 
casa, carro, viagens, sonhos... Tudo se 
resumia à saturação da Hb, e o desco-
nhecimento da efi cácia dos medica-
mentos para a sorrateira doença.  

Depois de 10 dias na UTI, 3 na 
semi e 3 no quarto, melhoria da sa-
turação e da função hepática. Eu, em 
casa, ainda ligado no hospital. Iríamos 
sim fazer mudanças na nossa vida. 
Doravante, nos preocuparíamos ain-
da menos com o ter, e mais ainda com 
o ser. Aproveitaríamos ao máximo a 
família, os amigos, e os momentos de 
felicidade que viessem. Faríamos de 
cada dia um motivo de comemoração 
e agradecimento. 

Ela teve alta e, em casa, volta-
mos a fazer planos de valorização da 
convivência, da amizade e da solida-
riedade. O propósito de ajudar o ou-
tro como meta fi cou ainda mais cla-
ro. Restou uma enorme gratidão para 
a efi ciência, dedicação e carinho das 
equipes de infectologia, da UTI, da 
Semi, dos colegas e amigos do São 
Rafael. Em 28 de abril fi zemos dosa-
gens de IgG e IgM. Como estará a imu-
nidade? Nem o mundo, nem a nossa 
vida serão os mesmos depois dessa 
tempestade, disso temos certeza.

Dr. Antônio Argolo

Médico Anestesiologista

Sentindo 
na pele...

bahianest

PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
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Sobre ter 
amigos...

Estive muito bem assistida 
pelo colega infectologista super 
disponível a cuidar de mim e tam-
bém por uma pneumologista preo-
cupada em manter o quadro asmá-
tico o mais estável possível e os 
AMIGOS... Ah, meus amigos... vo-
cês tornaram os momentos de an-
gústia mais suportáveis e menos 
doloridos para minha alma.

O coronavírus está tirando vi-
das e destroçando a espécie hu-
mana, trazendo dor e solidão para 
aqueles que são acometidos pelo 
vírus. O medo de uma doença 
nova e desconhecida, cujo trata-
mento é incerto, indo do repouso 
na quarentena até o processo de 
ventilação mecânica, com taxas de 
mortalidade elevadas.

Você está literalmente sozinho, 
porque uma virose com transmis-
sibilidade tão elevada, torna in-
coerente querer ter alguém ao seu 
lado. Melhor estar sozinho; se não 
for possível, o jeito é ir para um 
leito de hospital cercado de enfer-
meiros, monitores, seringas e exa-
mes de imagem.

Escolhi minha casa, pronei e 
chorei sozinha por dois dias se-
guidos, cerca de 10 horas, com um 
oxímetro emprestado de uma ami-
ga e um celular inquieto e agitado. 

Não queria ouvir mais nenhu-
ma notícia de tv sobre essa doen-
ça, pois havia cerca de sessen-
ta dias que estudava muito sobre 
esse vírus; li muito artigo científi-

co publicado por instituições mé-
dicas de respeito e confiança. Sa-
bia todos os sintomas, gráficos de 
anticorpos, evolução. Eu só não 
sabia que também seria vítima 
desse vírus, a despeito de todos 
os EPI’s que estava usando para 
trabalhar.

Recebi de tudo: comida, fru-
tas, chocolates, bolos, pizza, sopas 
(ainda bem que não comi tudo!) 
Teve amigo fazendo mercado, 
comprando remédio, querendo fa-
zer limpeza na casa. Recebi muitas 
mensagens de carinho, conselhos 
muito “sui generis” - “faz nebuliza-
ção com cerveja para não descom-
pensar a asma, que você fica boa 
rapidinho” (risos).
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Ouvi declarações surpreenden-
tes, do tipo: “não estou preparado 
para viver sem você no planeta Ter-
ra”. Vi amiga do grupo de risco di-
zer: “vou me paramentar e vou fi -
car com você”. Vi o meu fi lho do 
coração preocupado a cada dia de 
evolução da doença, outro amigo 
me disse: “Você fez muito errado de 
não me avisar que estava doente, 
comigo você pode contar para tudo 
e a qualquer hora”. 

Ouvi de meu parceiro e amor: 
“eu te falei que todo mundo iria 
pegar esse vírus e tomara que eu 
tenha pegado também para acabar 
essa agonia logo... Daqui a pouco 
você vai estar bem”. (Ele 
também positivou o RT-P-
CR). De um amigo corredor 
ouvi: “Em breve você vai es-
tar voando novamente nas 
corridas e nós vamos correr 
juntos novamente”. No mo-
mento subir a ladeira da rua 
ainda me aperta um pouco o 
peito em busca de ar. 

De uma baixinha eu 
ouvi: “Nós vamos fazer a 
Festa dos IGg positivo quan-
do? Bem-vinda ao clube 
amiga!”. E, por fi m, ouvi de 
alguém muito especial: “O 
meu mundo vai fi car muito 
tranquilo e quieto se você 
morrer, portanto eu prefi ro 
você viva e fazendo confusão no 
planeta”. (Essa eu amei!)

Minha mãe eu preferi deixar 
fora desse contexto doentio, por-
que já não tem idade e nem coração 
para suportar e metabolizar tantas 
informações desagradáveis; meu ir-
mão foi incumbido de providenciar 
a Ivermectina para eu usar, pois fi -
cou escassa nas farmácias. 

Dor física, somente de cabeça, 
pensei que as meninges iriam ex-
plodir e sair da caixa craniana. Sin-
tomas gripais fortes e muita tosse 
nos primeiros dias, além do cansaço 
físico. A febre inicial foi o sinal de 
alerta. 

Posso dizer que a prática da 
corrida ajudou a salvar a minha 
vida. Pulmão de corredor vive sob 
constante stress, com CO2 máximo 
em níveis bem elevados e, o meu 
pulmão de asmático foi obrigado a 
se adaptar para suportar a falta de 
ar e a tosse.

Eu quase tive um caso de amor 
com o sofá da sala, de tão apegada 
que estive com ele. (risos) Era nas 
almofadas desse sofá que eu encon-
trava conforto e alento.

Questionei e briguei com Deus, 
perguntando se ele achava que eu 
estava pronta para morrer? Disse a 
ele que eu havia tido uma vida de 

superação e escolhas e que eu havia 
chegado muito longe para morrer 
de uma virose e que eu, não aceita-
va evoluir para um quadro grave e 
que Ele tinha obrigação de me curar 
logo. Ele me disse que ia resolver 
logo, porque não queria ter proble-
mas comigo... (nem Ele é doido!)

Ah, e os amigos... 

Eles são como o termômetro 
que sinaliza a necessidade do uso 
do antitérmico; 

... são o monitor cardíaco a ou-
vir os nossos corações; são a água 
que nos hidrata a alma e evita a dis-
função renal; 

... são a sopa quente que nos 
aquece as papilas depois de mais 
um dia de anosmia;

... são a essência do perfume 
que deixamos de sentir com a ageu-
sia;

... são o incentivo para a reto-
mada na vida, quando tudo está 
inerte e desanimado;

... são como o antibiótico que 
nos cura da pneumonia ou o bron-
codilatador que abre os brônquios 
para o oxigênio entrar;

... são como o chá quente que 
aprendi a tomar no lugar do café, 
que costumo desfrutar toda tarde 

na companhia de colegas 
no intervalo das cirurgias; 

... são como a cola que 
te prendem no chão para 
você não pular da janela 
do apartamento, quando a 
solidão e angústia apertam.

Agora a vida vai reto-
mando de onde parou, não 
existe garantia de passa-
porte imunológico. Sigo me 
cuidando e cuidando dos 
meus amigos.

Obrigada a todos e a 
tudo que fi zeram por mim!

Dra. Rose Cordeiro 
Médica Anestesiologista

Ter saúde é 
bom, mas ter 

amigos na hora 
da doença é 

divino!
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“
A sensação é que nunca o essencial foi tão 
o mais importante. Nesse momento, essa 
doença equaliza a todos de um mesmo 
modo, independente de cor, credo ou 
planos de saúde. Você percebe claramente 
que o que falta, é o essencial: AR.”

Dra. Roseny Rodrigues
Anestesiologista do Hospital Albert Einstein (SP)

“
A participação em times de resposta 
rápida para manuseio de via aérea 
em pacientes COVID-19 positivos 
gera enorme demanda em nós 
anestesiologistas. São exigidas inúmeras 
competências, tanto no domínio de 
habilidades técnicas, conhecimento 
teórico, bem como no domínio afetivo. 
A gravidade dos pacientes, somada às 
adversidades do ambiente fora do centro 
cirúrgico, e ao risco de contaminação, 
representam grande desafio, mas também 
geram oportunidades de diferenciação”.

Dr. Rodrigo Pereira
Responsável pelo CET Prof. Bento Gonçalves - UFRJ

“
A COVID-19 permitiu ao ser humano 
uma revisita ao seu modo de vida, e 
possibilitou momentos de reflexão 
sobre a importância da qualidade do 
viver. Atônitos fomos surpreendidos 
com a necessidade do isolamento, 
entretanto com a possibilidade de 
pausas para avaliarmos novos desafios 
para encontrarmos nossa motivação e 
propósito”.

Dr. Marcos Albuquerque
Vice-diretor científico da SBA

entre aspas
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“
O suporte da SBA por meio de Webinars, 
Notas, Tutoriais e até mesmo um 
Chat, on line e ao vivo, para os sócios, 
tem sido de extrema importância 
para nos mantermos atualizados nos 
principais aspectos relacionados ao 
atendimento ao paciente e à proteção do 
anestesiologista”.

Dra. Liana Azi
Presidente da SAEB 2020/2021

“
Dentro do projeto Academia SBA, o curso 
online de revisão, incluindo os pontos 
da matriz dos MEs, oferece suporte de 
destaque para todos os anestesiologistas, 
em especial aos médicos em 
especialização. Esta ação representa 
um marco na nova visão educacional 
da SBA, incluindo uma programação 
das terças-feiras até quintas-feiras, às 
19h, em formato de Webinar. Todos os 
participantes receberão certificados 
da SBA e 1 ponto no CEPE-A, desde 
que presentes em, pelo menos, 70% do 
tempo. A SBA somos todos nós!”

Dr. Rogean Nunes
Presidente da SBA
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DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Preocupada com a quantidade 
insuficiente de equipamentos de 
proteção individual (EPI’s) para os 
médicos anestesiologistas nos hos-
pitais, a Sociedade de Anestesiolo-
gia do Estado da Bahia (SAEB) criou 
uma campanha de doação de EPI’s.

O alerta da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em relação à 
falta de Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI’s) para os profissio-
nais de saúde que estão em comba-
te à COVID-19 levou a SAEB a unir 
esforços para conseguir doações 
para os anestesiologistas baianos, 
profissionais responsáveis por pro-
cedimentos mais invasivos como 
intubação, ventilação e extubação 
de pacientes, por exemplo. 

Além de proteger as equipes, os 
EPI’s também asseguram a saúde 
do paciente, evitando que um médi-
co contaminado e assintomático os 
contagie, e garantem a não conta-
minação de materiais que se esteja 
manipulando.

A presidente da SAEB, Dra. Lia-
na Azi, explica como e quem pode 
ajudar. “Quem é produtor rural e 
tem esses EPIs em sua propriedade 
ou se possui indústria ou empresa 
que fabrique esses itens, por favor, 
DOE para os nossos profissionais. 
Estamos nos organizando para re-
colher esse material onde for viável 
para os doadores e também temos 
um posto de recebimento montado 
na sede da COOPANEST-BA, locali-

zada no Ed. Centro Médico Empre-
sarial, na Av. Anita Garibaldi. Espe-
ramos ampliar a segurança desses 
profissionais mais expostos à CO-
VID-19”, ressalta. 

O foco da campanha são os 
profissionais, e não os hospitais. 
Segundo a presidente da SAEB “é 
necessário garantir que cada pro-
fissional trabalhe com os EPI’s re-
comendados pelo Ministério da 
Saúde e normas internacionais. 
Das pessoas que testaram positi-
vo para a COVID-19, a porcentagem 
que eram profissionais de saúde 
varia entre 3,8% na China até qua-
se 10% na Itália. São números que 
impressionam e que nos fazem en-
tender a importância de que todos 
os profissionais de saúde estejam 
adequadamente protegidos. Au-
mentar a segurança é fundamental. 
Cada profissional de saúde que se 
contamina é um soldado a menos 
nessa batalha”.

No interior do Estado, a doação 
foi da UNIFTC, na cidade de Itabuna, 
que doou 30 máscaras de proteção. 
O médico anestesiologista e ex-pre-
sidente da SAEB, Dr. Paulo Medauar, 
recebeu a doação e informou que 
as máscaras foram direcionadas aos 
profissionais de Ilhéus, Itabuna e 
Vitória da Conquista. 

Itens necessários:

• Máscara facial N95 ou PFF2

• Protetor facial (face shield) e/ou 
óculos de proteção

Sociedade de 
Anestesiologia do 
Estado da Bahia mobiliza 
campanha para captar 
EPI’s

• Macacão de proteção 
impermeável

• Plástico transparente (acima de 
1m2);

• Capas de proteção impermeáveis

Doações recebidas

As empresas a Bahiacril e Far-
mô - Manipulação e Cosméticos fi-
zeram as primeiras doações da 
campanha de arrecadação de EPI´s 
da SAEB. Foram doados 100 prote-
tores faciais (face shields), másca-
ras e alguns litros de álcool em gel. 
O álcool foi repassado para o Hospi-
tal Ernesto Simões, referência para 
pacientes com a COVID-19 na Bahia. 
Os protetores faciais foram distri-
buídos aos anestesiologistas da ca-
pital, na sede COOPANEST-BA.

No interior do Estado, a doação 
foi da UNIFTC, na cidade de Itabuna, 
que doou 30 máscaras de proteção. 
O médico anestesiologista e ex-pre-
sidente da SAEB, Dr. Paulo Medauar, 
recebeu a doação e informou que 
as máscaras foram direcionadas aos 
profissionais de Ilhéus, Itabuna e 
Vitória da Conquista.. 
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Posse da Diretoria da SAEB 
biênio 2020/2021

Uma noite de celebração e homenagens marcou a 
Solenidade de Transmissão de Cargos da Diretoria, 
Comissão de Comunicação Social, Comissão Científica, 
Comissão de Defesa Profissional, Conselho Superior 
e Conselho Fiscal, Gestão 2020/2021, realizada em 
17 de janeiro, no auditório da Associação Bahiana de 
Medicina, em Salvador.

Dr. Macius Cerqueira Dra. Liana Azi Dr. Rogean Nunes

bahianest
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O momento solene contou com 
a presença de representantes da di-
retoria da SBA por meio do presi-
dente, Prof. Dr. Rogean Nunes, do 
vice-presidente, Dr. Augusto  Key 
Karazawa  Takashima, da diretora 
do Departamento Científico, Profa 
Dra. Maria Ângela Tardelli, do vi-
ce-diretor do Departamento Cientí-
fico, Prof. Dr. Marcos Albuquerque, 
da presidente da SAEPE, Dra. Maria 
Luiza Melo que também preside o 
Conselho Superior da SBA, e da pre-
sidente eleita da SAESP, Dra. Rita de 
Cassia Rodrigues, além represen-
tantes de entidades médicas, só-
cios, parceiros, amigos e familiares.

Em seu discurso de despedi-
da, Dr. Macius Pontes Cerqueira fez 
um balanço das realizações durante 
sua gestão e reconheceu o valor do 
trabalho em equipe, agradecendo a 
cada um dos seus colegas diretores, 
parceiros da indústria, colaborado-
res e prestadores de serviço, num 
gesto generoso e de gratidão.

Uma vez empossada, Dra. Liana 

Azi iniciou seu discurso ressaltando 
o acolhimento que recebeu na Bah-
ia. 

“
Hoje é um dia muito im-
portante em minha vida. 
Uma anestesiologista 
paraibana, que foi acolhi-
da e muito bem recebida 
pela sociedade baiana. 
Sou uma privilegiada por 
hoje possuir tantos ami-
gos”.

A nova presidente da SAEB fa-
lou que estará, juntamente com a 
sua diretoria, imbuída em manter 
o crescimento científico e associa-
tivo que a SAEB vivencia. “Assumo 
a SAEB com a responsabilidade de 
dar sequência ao excelente traba-
lho realizado pelos meus anteces-
sores, em especial aos Drs. Jedson 
Nascimento, Vera Azevedo e Macius 
Pontes. Menciono estes nomes por-
que foram essas as diretorias em 

que pude participar e ver de per-
to o cuidado e a busca incessante 
pela melhoria do funcionamento da 
SAEB e a Defesa Profissional dos 
associados”.

Ao presidente anterior, ela fez 
um agradecimento especial: “Parti-
cularmente, deixo aqui o meu agra-
decimento ao Dr. Macius Pontes por 
toda a confiança e incentivo. Rece-
bo hoje uma SAEB estruturada, com 
ideais definidos, com uma cultu-
ra de melhoria de processos e flu-
xos, com um planejamento já para 
médio prazo... Ou seja, recebo uma 
SAEB forte e fortificada. E eu a re-
cebo com um desafio: de manter 
a qualidade dos eventos que vem 
sendo realizados, de estreitar os 
laços com a Sociedade Brasileira e 
com as regionais de outros estados, 
e de aumentar, mas, principalmente, 
agregar os nossos associados”.

Dra. Liana Azi apresentou sua 
diretoria e reafirmou o compromis-
so de todos: “Gostaria de ressaltar a 
importância dessas pessoas para o 
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bom andamento dos próximos anos 
e de pedir que todos fossem recebi-
dos com uma salva de palmas.  So-
mos um time! E esse time decidiu, 
para os próximos anos, focar em 3 
pilares: comunicação mais eficiente, 
capacitação científica, e defesa pro-
fissional”.

Para a nova gestão, Dra. Liana 
fez uma ressalva em relação à co-
municação, com um melhor plane-
jamento da divulgação dos eventos. 
“Estamos iniciando o novo proje-
to da comunicação a partir dessa 
posse, que está sendo transmitida 
ao vivo pela mídia social da SAEB, 
e assim o faremos com todos os 
eventos científicos e de defesa pro-
fissional realizados nos próximos 
dois anos. Isso visa integrar o sócio 
que não está presente, mas que de-
seja saber um pouco mais sobre o 
que está acontecendo”.

Finalizou numa fala de agrade-
cimento à parceria e incentivo da 
COOPANEST-BA, na pessoa do pre-
sidente Dr. Carlos Eduardo Araujo, 
aos parceiros da indústria farma-
cêutica, laboratórios e equipamen-
tos, sempre dispostos a ajudar na 
promoção dos eventos e aos cola-
boradores Rita, Simone e Roberto 
que dão cara e voz à sociedade.

Em discurso Dr. Rogean Nunes 
falou da satisfação de vir à Bahia e 
reafirmou a importância da unida-
de entre as regionais e a sociedade-
-mãe a fim de fortalecer a aneste-
siologia baiana. O presidente recém 
assumido também apresentou par-

te dos projetos da nova gestão. Um 
deles é o aplicativo que tornará a 
comunicação mais dinâmica e pró-
xima com os sócios. Esse foi o pri-
meiro compromisso oficial após as-
sumir a presidência da SBA.

As homenagens foram para Dra. 
Vera Azevedo concedida pela nova 
presidente da SAEB, Dra. Liana Azi, 
e ao ex-presidente da SAEB, o Cor-
regedor do CREMEB, Cons. Dr. José 
Abelardo Garcia de Meneses que re-

cebeu o título de Honra ao Mérito 
pelos serviços prestados à SAEB e à 
medicina baiana e nacional.

Após o descerramento da foto 
de Dr. Macius Pontes que passará a 
fazer parte da galeria dos ex-presi-
dentes da SAEB, os novos membros 
assinaram o livro para oficializar a 
posse e todos seguiram para o co-
quetel de confraternização servido 
no foyer da ABM.
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Conheça a diretoria 2020/2021 da Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia:

Diretoria

Presidente: 
Dra. Liana Maria Torres de Araújo Azi

Vice-Presidente:
Dr. Márcio Henrique Lopes Barbosa

Secretária Geral: 
Dra. Bianca Valéria G. Nobre dos Santos 

Diretor Financeiro: 
Dr. Libório Ximenes Aragão Filho

Diretor Administrativo: 
Dr. Elio Ferreira de Oliveira Júnior  

Diretor Científi co:
Dr. Murilo Pereira Flores  

Diretor de Defesa Profi ssional: 
Dr. Alexandre Goulart Pustilnik 

Comissão de Comunicação Social:

Dr. Elio Ferreira de Oliveira Júnior (Diretor)

Dr. Fábio Goulart Maron

Dr. Sammer Victor de Almeida  

Comissão Científi ca:
Dr. Murilo Pereira Flores (Diretor)

Dr. Guilherme Oliveira Campos

Dr. Rodrigo Viana Quintas Magarão  

Comissão de Defesa Profi ssional: 
Dr. Alexandre Goulart Pustilnik (Diretor) 

Dr. Daniel Veloso Viana Bomfi m
Dr. Gustavo Peniche Santos  

Conselho Superior:

Dr. Aurino Lacerda Gusmão

Dr. José Abelardo Garcia de Meneses

Dra. Lúcia Pereira Nascimento

Dr. Macius Pontes Cerqueira

Dra. Maria Lúcia Bomfi m Arbex
Dr. Ricardo Almeida de Azevedo

Dra. Vera Lúcia Fernandes de Azevedo  

Conselho Fiscal:

Efetivos: Dra. Ana Cláudia Morant Braid, Dr. Tomaz 

Gonzalez Passos Estrela, Dr. Fabrício Tobias Duarte 

Carneiro. 

Suplentes: Dr. João Paulo Martinez Matos, Dr. Jarbas 

Machado Almeida.
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• Eleição anual para Conselho 
Fiscal e durante a JORBA31 ou 
na sede da SAEB; 

•  Projeto de reforma da sede da 
SAEB com “Acervo da História da 
Anestesiologia Baiana”. Projeto 
aprovado e a ser executado. 
(parceria SAEB-COOPANEST);  

• Representação da SAEB em 90% 
das atividades do Conselho Su-
perior da SBA;

•  Em andamento:
. app SAEB-SBA
. sistema operacional de dados  
  SAEB-SBA

Balanço da gestão da diretoria 
da SAEB - Biênio 2018-2019
AÇÕES ADMINISTRATIVAS

• Novo site da SAEB;

• Novas mídias sociais (Instagram 
e Facebook); 

• Modernização da logomarca; 

• Processo eleitoral de diretoria 
da SAEB e de Conselho Superior 
durante a JORBA31; 

• Reformulação do BAHIANEST 
para uma revista semestral com 
o lançamento de uma edição 
comemorativa aos 65 anos de 
SAEB;

• Concedido o título de Membro 
Benemérito para a jornalista 
Cinthya Brandão;

• Concedido os títulos de Membros Honorários aos colegas: Prof. Antônio 
Argolo Sampaio; Dr. Carlos Eduardo Araujo; Profa. Dra. Norma Manolo Suely, 
Prof. Dr. Luciano dos Santos Garrido; Dr. Luiz Alberto Vicente Teixeira
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• Curso de Educação Continuada em Medicina Perioperatória, onde 
foram realizados 6 seminários por ano com um público médio de 60 
participantes;

• Controvérsias em Anestesia, com debates de temas sensíveis 
relacionados à prática da anestesia;

• Realização da JORBA30 e JORBA31, ambas tiveram como tema central, 
“O ANESTESISTA E SUAS PRÁTICAS: UMA VISÃO CONTEMPORÂNEA”;

• Seminários de Pesquisa em Anestesiologia da Bahia;

• Curso CIAPED (SAEPE); 

•  Simpósio Otimização Perioperatória de Pacientes Anêmicos ou com 
Distúrbio de Coagulação;

• Palestrantes nos Congressos Brasileiros de Anestesiologia e nos 
Congressos Paulistas de Anestesiologia.

EVENTOS CIENTÍFICOS

• Dois Cursos SAVA (SBA);

• Primeiro “Simpósio de 
Inovação e Gestão em 
Anestesiologia (SIGA) 
- realização SBA-SAEB 
com mais de 200 
participantes;

• Realização dos cursos práticos: 
Ultrassonografia em Bloqueios e 
Acessos Vasculares, Assistência 
Ventilatória em Anestesia, 
Suporte Avançado a Via Aérea 
e Enhanced Recovery After 
Surgery-ERAS;
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• Participação ativa nas 
Assembleias da COOPANEST-
BA, com destaque para aquelas 
relacionadas ao PLANSERV;

• Campanha publicitária voltada 
à valorização do médico 
anestesiologista (em parceria 
com a COOPANEST-BA);

• Implementação nos eventos 
de atividades que atendem à 
“Carta de Recife em prol da 
saúde ocupacional do médico 
anestesiologia, introduzindo nas 
suas atividades temas voltados 
à qualidade profissional do 
médico anestesiologista e de 
atividades e temas relacionados 
a sua saúde ocupacional; 

• Campanha publicitária pela 
segurança na prática da sedação 
(em parceria com a COOPANEST-
BA).

OUTRAS REALIZAÇÕES

• Primeira Corrida da SAEB – Projeto Anestesia em Movimento, durante a JORBA31.
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SAEB inicia programação científica 
com boas-vindas aos novos 
médicos em especialização

ATIVIDADES ASSOCIATIVASENTOS

A abertura da programação científica 2020 da SAEB, realizada em 
10/03 no auditório da COOPANEST-BA, também foi o momento de rece-
ber e dar as boas-vindas aos novos médicos em especialização em Anes-
tesiologia. 

Dra. Liana Azi, presidente da SAEB, deu as boas vindas aos novos re-
sidentes em anestesiologia e falou a importância do envolvimento dos 
médicos em especialização com as atividades associativas e científicas 
promovidas pela SAEB. O diretor científico da SAEB, Dr. Murilo Flores, 
apresentou a programação científica de 2020. 

O encontro tratou da temática dos aspectos éticos na prática anes-
tésica atual conduzida pelo Corregedor do CREMEB e ex-presidente da 
SAEB, Cons. Dr. José Abelardo Garcia de Meneses, e contou com a pre-
sença de membros da diretoria da SAEB, da COOPANEST-BA, sócios e os 
novos residentes.
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A Sociedade de Anestesiologia 
do Estado da Bahia (SAEB) realizou 
em janeiro deste ano o IV Seminário 
de Pesquisas em Anestesiologia da 
Bahia no auditório da COOPANES-
T-BA. A iniciativa, criada em 2017, 
reúne os trabalhos de conclusão de 
curso dos médicos em especializa-
ção do terceiro ano, promovendo 
em parceria com os cinco Centros 
de Ensino e Treinamento (CETs) da 
Sociedade Brasileira de Anestesio-
logia (SBA) na Bahia, a apresentação 
conjunta desses TCCs. 

“A Comissão de Ensino e Treina-
mento da SBA estabelece que esses 
trabalhos são pré-requisitos para a 
obtenção do Título de Especialista 
em Anestesiologia. Entretanto, como 
forma de aumentar ainda mais o al-
cance do conhecimento produzido 
através deles, a SAEB implementou 
este seminário anual, que chegou a 

sua quarta edição esse ano”, expli-
ca o Diretor Científico da SAEB”, Dr. 
Murilo Flores.

Durante o evento, as pesquisas 
realizadas pelos residentes de ter-
ceiro ano são apresentadas e ana-
lisadas por bancas compostas por 
membros dos diversos CETs. Poste-
riormente, após as críticas e modi-
ficações sugeridas pelas bancas, os 
resumos são publicados nos anais 
do evento. 

Dr. Murilo ressalta a contribui-
ção do seminário para o cenário 
da pesquisa na Bahia. “A cada edi-
ção, observamos a apresentação 
de trabalhos com maior qualidade, 
originalidade e variedade de me-
todologias. Ademais, além do en-
volvimento dos Centros de Ensino 
e Treinamento, tem sido cada vez 
maior a participação dos associa-
dos que não estão formalmente li-

SAEB publica 4ª edição do 
Seminário de Pesquisas em 
Anestesiologia da Bahia
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A GENTE SABE QUE O MOMENTO NÃO É FÁCIL
MAS, JUNTOS, SAIREMOS MAIS FORTES. CUIDE-SE BEM.

gados às atividades acadêmicas. Deste modo, 
o Seminário de Pesquisas em Anestesiologia 
da Bahia tem contribuído signifi cativamente 
para o estímulo à produção e disseminação do 
conhecimento dentro da nossa especialidade.

A presidente da SAEB, Dra. Liana Azi, ex-
plica que os desafi os para o desenvolvimen-
to de pesquisas clínicas ou experimentais na 
anestesiologia são grandes, desde a escassez 
de fontes fi nanciamento, a burocracia enfren-
tada para realização das pesquisas e as ques-
tões éticas envolvidas. “Além disso, há ainda o 
fator tempo, uma vez que os residentes traba-
lham em período integral, tendo pouco tempo 
livre para dedicação à atividade de pesqui-
sa. O mesmo pode-se dizer dos orientadores 
(preceptores dos serviços) que, na maior parte 
das vezes, dedicam-se em horários fora dos 
turnos em seu serviço para a realização dos 
estudos científi cos. Ainda assim, fazer pesqui-
sas é algo motivador, que impulsiona o cresci-
mento e a evolução do saber”, completa.

As publicações eletrônicas passam pelos 
critérios preconizados pelo Centro Brasileiro 
do ISSN – IBIC e estão disponíveis no site da 
SAEB (www.saeb.org.br).
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No dia 13 de março aconteceu 
a celebração dos 20 anos de ativi-
dades do Centro de Ensino e Trei-
namento/SBA do Hospital Geral Ro-
berto Santos. Nessa oportunidade 
uma agenda de palestras sobre a 
história, os planos futuros do CET 
e do HGRS e das parcerias desen-
volvidas ao longo do tempo foram 
ministradas pelos Drs. Ricardo Aze-
vedo e José Admirço Lima Filho, 
atuais responsáveis pelo serviço e 
diretor do hospital, além da parti-
cipação do Sr. Isaías Gonçalves, ge-
rente regional do laboratório Cristá-

lia e sócio benemérito da SAEB. 

Após essas atividades e em re-
conhecimento a importância dos 
instrutores na formação dos resi-
dentes, foram homenageados os 
Drs. Hugo Eckener Dantas e Mag-
nólia Granja, além de um singelo 
agradecimento à técnica de anes-
tesia Josefa Souza. Também foi ho-
menageado o fundador do CET, o Dr. 
Ivo Amado, que recebeu uma pla-
ca com os seguintes dizeres: “Pela 
atitude que gerou o crescimento da 
anestesiologia na Bahia, nossa mais 

profunda gratidão e nosso reconhe-
cimento ao seu imenso valor como 
protagonista desta história de su-
cesso”. Depois de um discurso em-
polgante o Dr. Ivo foi ovacionado 
de pé pelos participantes do even-
to. Por fim, a palestra magna com o 
professor e doutor em filosofia Hil-
ton Leal da Cruz sobre a relação en-
tre sucesso profissional e felicidade 
pessoal encerrou esse momento tão 
especial para a anestesia baiana e 
brasileira, pois dos 98 ex-residentes 
deste CET muitos estão trabalhando 
em outros estados do Brasil.

20 anos do CET/SBA do HGRS

Dr. Ivo AmadoDr. Ricardo Azevedo
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Em virtude dos impactos opera-
cionais trazidos pela pandemia do 
CORONAVÍRUS às diferentes insti-
tuições de saúde, Serviços de Anes-
tesiologia e cooperados individuais, 
a Diretoria Administrativa da COO-
PANET-BA tomou algumas medidas 
emergenciais de apoio ao seu qua-
dro de cooperados e estendeu tam-
bém para os residentes de aneste-
siologia. 

Foram comprados e distribuídos 
400 (quatrocentos) Face Shields e 
3.000 (três mil) máscaras dos mode-
los N-95 e PFF2 entre os Serviços de 
Anestesiologia de instituições públi-
cas e privadas no Estado da Bahia.

Devido à preocupação na redu-
ção de cirurgias eletivas nos grandes 

hospitais e clínicas de imagem, oftal-
mologia e gastroenterologia no Esta-
do, a COOPANEST-BA decidiu zerar a 
Taxa Administrativa mensal de 4,5% 
nos meses de abril, maio e junho de 
forma planejada.

O Fundo de Auxílio Mútuo cria-
do desde 2016 também foi zerado 
em seis meses (entre abril e setem-
bro de 2020) para os cooperados e 
Serviços de Anestesiologia que já 
haviam aderido até o momento da 
ação.

A cooperativa realizará os des-
contos de determinadas anuidades 
(CREMEB, SBA, SAEB e ISS autôno-
mo) pagas para os cooperados op-
tantes deste benefício após o segun-
do semestre de 2020.

Por fim, a respeito da equipe 
de funcionários da cooperativa tem 
sido feito um exercício mês a mês 
de planejamento de férias anteci-
padas, rodízio de pessoas dentro do 
escritório da cooperativa e redução 
de carga horária e/ou suspensão de 
contrato de alguns profissionais com 
base na Medida Provisória 936*. 

*Até o momento em que este 
texto foi escrito, uma vez que a ação 
pode ser adotada para mais alguns 
meses.

Saulo Mendes
Gerente Adm. e Financeiro

COOPANEST-BA

COOPANEST-BA investe 
em medidas para reduzir 
o impacto financeiro do 
COVID-19 entre os cooperados






