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Manaus, 15 de janeiro de 2021.

RECOMENDAÇÃO PARA PERÍODO DE PANDEMIA POR COVID-19

A Associação de Anestesiologia do Estado do Amazonas – ASSAEAM, preocupada em dirimir a
tragédia instalada no sistema de saúde do Amazonas consequente à pandemia causada pelo
aumento expressivo no número de infectados pelo CORONAVÍRUS (COVID-19) ; preocupada em
atender a população geral com empatia, qualidade e segurança; e preocupada com a proteção dos
seus médicos anestesiologistas e demais membros da equipe, elaborou essa Recomendação em
parceria com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia – SBA.

1. ADIAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS: como medida para a prevenção e minimização do
risco de contágio da população geral e como forma de priorizar o atendimento da população
acometida pela COVID-19 nas diversas unidades de saúde do Amazonas, onde há falta ou
escassez de medicamentos, equipamentos de proteção individual (EPI’s), equipamentos de
assistência ventilatória e

até mesmo oxigênio para suporte dos pacientes em hipóxia,

recomendamos fortemente a suspensão temporária de procedimentos anestésicos eletivos;

2.

PRIORIZAR

A

ATUAÇÃO

DOS

PROFISSIONAIS

ANESTESIOLOGISTAS

PARA

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EXCLUSIVO: levando em consideração, primordialmente, a vida,
saúde e integridade física dos pacientes em tratamento da COVID-19, recomendamos fortemente
que a equipe da saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e outros
profissionais que dão suporte ao atendimento dos pacientes em tratamento – maqueiros, agentes
de limpeza, segurança, etc.), devem ter suas atividades direcionadas para os pacientes da urgência
exclusivamente.

3. PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES DE ASSISTÊNCIA
PARA PACIENTES COM COVID – 19: esta atitude humana e louvável já está sendo realizada pelas
empresas de Anestesiologia atuantes no Amazonas.
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4. SOLICITAMOS DOAÇÕES DE EPI, MEDICAMENTOS E OXIGÊNIO: para auxiliar no cuidado da
equipe nos atendimentos de casos de COVID-19 e evitar a contaminação dos anestesiologistas e
outros profissionais atuantes no cuidado dos pacientes em tratamento, solicitamos doações de
diversos materiais (Máscaras N95 ou PFF2 (sem válvula); Capote cirúrgico ou macacão
impermeável e descartável capazes de proteger todas as áreas expostas notadamente tórax,
cabeça e pescoço; Óculos de proteção e Viseira de proteção facial (face shield); Luvas de
procedimento; Gorro descartável; Filme plástico para envolver os aparelhos e equipamentos;
Videolaringoscópios, quando disponíveis; - Dispositivos de aspiração fechados).

5. VOLUNTARIADO PARA PARCERIA ENTRE A ANESTESIOLOGIA E A MEDICINA INTENSIVA
EM ESCALA DE PLANTÃO EM UTI, POR MEIO DE TIME DE RESPOSTA RÁPIDA E
ASSISTÊNCIA NOS PLANTÕES: esta atitude humana e louvável já está sendo realizada pelas
empresas de Anestesiologia atuantes no Amazonas.

6. USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS, PRIORIZANDO O ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E
PACIENTES SOB VENTILAÇÃO MECÂNICA.

Atenciosamente,

____________________________
Dra. Emily Santos Montarroyos
Presidente da ASSAEAM

______________________________________
Augusto Key Karazawa Takaschima
Diretor Presidente SBA
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