
   

 

RECOMENDAÇÕES EM CIRURGIA PEDIÁTRICA 

 

Neste momento de enfrentamento da pandemia de COVID-!9 a maioria dos hospitais 

postergaram as cirurgias eletivas e estão realizando apenas procedimentos de urgência e 

emergência, porém, mesmo que se realize cirurgias eletivas os cuidados devem ser os 

mesmos 

A maioria dos pacientes pediátricos infectados é assintomática por isso teremos testados 

poucos pacientes 

Teremos dois cenários 

1. Paciente testado para COVID 19 positivo todas as medidas de proteção da equipe 

devem ser tomadas 

Testado para COVID 19 negativo mesmo assim existem falsos negativos e que exige 

atenção da equipe 

2. Paciente assintomático – lembrar que a maioria dos pacientes pediátricos COVID-19 

positivos são assintomáticos- atenção da equipe 

Momento então dividido em dois pontos 

Pacientes assintomáticos (não testado) e testados negativos – atenção da equipe 

Pacientes testados positivos – todas as medidas de proteção têm que ser usadas pela 

equipe de atenção ao paciente 

 

Dados retirados protocolo Edinburgo que seguiu dados da Itália e China 

Considerar COVID19 infecção em todo paciente para atenção da equipe de saúde 

 

Apendicite eleger os pacientes para cirurgia aberta ou tratamento clínico 

Laparotomia com necessidade de ressecção intestinal dar prioridade a ostomias do que 

as reconstruções de trânsito nesse momento 

Laparoscopia, preferentemente não deve ser utilizada devido ao risco de formação de 

aerossol e infecção 

Sala cirúrgica 

Menor número de pessoas dentro da sala cirúrgica 



   

 

Usar equipamentos de proteção individual face shield (se disponível) máscara normal 

em assintomáticos e negativos 

“Face shiled”, óculos e N95 nospacientes testados positivos 

Duas luvas cirúrgicas nos doentes positivos 

Avental plástico protetor sob o avental cirúrgico se disponível no hospital 

Sobre a anestesia – via aérea pacientes devem ser manejados por intubação endotraqueal. 

Ventilação por máscara está contra indicada devido à dispersão aerossol 
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