
 
 
 

 

PORTARIA 014/2020-PRES/ANADEM-CIRURGIA SEGURA 
 
 
 
 

“Dispensa da exigência de realização 
do teste rápido para COVID-19 no pré-
operatório imediato para deferimento 
de cobertura do CIRURGIA SEGURA”. 

 
 
 
 

CONSIDERANDO o quanto estabelecido no Informe número VI – SBCP 

– COVID/19, de 13 de abril de 2020, o qual no item “ATENDIMENTOS – 

PROCEDIMENTOS CLÍNICAS / HOSPITAIS / ’HOSPITAIS DAY’”, 

estabelece como orientação, em seu inciso 6): “Recomenda-se, 

quando disponível, a realização de teste rápido para Covid-19, no 

momento da internação (1 hora antes da cirurgia)”; 

 

CONSIDERANDO que, com base em tal orientação, o CIRURGIA 

SEGURA passou a assegurar a cobertura para intercorrências cirúrgicas, 

inclusive eventuais infecções por COVID-19, desde que fossem 

observadas TODAS as orientações da SBCP (Teste rápido de COVID-19 

em toda a equipe cirúrgica a cada 14 dias; teste rápido para COVID-19 

no paciente, depois da internação, uma hora antes da cirurgia; 

utilização de estabelecimentos com fluxo ‘corona free’; plano cirúrgico 

com o menor tempo possível – preferencialmente menos de quatro 

horas; evitar pacientes do grupo de risco (mais de 60 anos, IMC igual ou 

superior a 30, comorbidades – diabetes, hipertensão, doenças 

autoimunes, doenças respiratórias crônicas -; mais de dois fatores 

tromboembólicos; utilização do score de segurança cirúrgica da SBCP; 

e atribuir especial atenção ao dever de informação; 

 

CONSIDERANDO que, após divulgação da cobertura para 

intercorrências decorrentes de infecção por COVID-19, a exigência do 



 
 
 

 

teste rápido no momento exatamente anterior à cirurgia foi duramente 

criticada pelos consultores médico-científicos da ANADEM, sobretudo o 

Dr. RODRIGO ACHILES (CRM 88.011/SP); 

 

CONSIDERANDO que temos uma “janela imunológica” que ninguém 

sabe ao certo precisar, que pode ser até 14 dias após o paciente 

contaminado desenvolver a doença, caso venha apresentar os sintomas; 

 

CONSIDERANDO que, com a existência de tal janela, é correto afirmar 

que um paciente que apresentar resultado negativo no teste rápido para 

COVID-19 uma hora antes da cirurgia, pode já estar contaminado e 

apresentar os sintomas apenas alguns dias (até 14 dias) depois da 

cirurgia. Em tal hipótese, o paciente pode muito bem afirmar que contraiu 

a infecção durante a cirurgia ou no ambiente clínico hospitalar. Nessa 

hipótese, para robustecer a sua tese, terá uma prova produzida pelo 

próprio cirurgião; 

 

CONSIDERANDO que a maior parte dos testes rápidos mostram apenas 

as imunoglobulinas (IgA, IgM e IgG) e não a presença do vírus, a 

realização dos testes rápidos uma hora antes da cirurgia pode servir de 

prova contra o próprio cirurgião, mostrando um falso negativo; 

 

  (Figura 1) 



 
 
 

 

 

CONSIDERANDO que, ao observarmos a figura 1 sobre o perfil 

imunológico, é possível entender que após os primeiros dias da 

contaminação, não existe ainda a detecção de nenhum anticorpo. Como 

os testes rápidos precisam deles para mostrar um resultado positivo, 

podemos ter a falsa impressão de que estamos seguros. Durante a janela 

imunológica, o resultado do teste rápido é negativo e o paciente pode 

estar com o vírus circulante. Com o teste rápido negativo, se ele vier a 

apresentar a doença logo após a cirurgia, o paciente pode ter a 

impressão de que se contaminou na clínica ou no hospital;  

 

CONSIDERANDO que, no entender de nosso corpo médico-científico, 

apenas o teste molecular (RT-PCR em tempo real) poderia nos propiciar 

esta segurança, mostrando com muito mais sensibilidade e 

especificidade a presença do vírus e trazendo a informação que o 

paciente não tem o vírus circulante, levando a segurança de toda a 

equipe, incluindo cirurgiões, auxiliares, anestesiologistas, corpo de 

enfermagem e instrumentadores, além do próprio paciente. 

 

(Figura 2) 

 

CONSIDERANDO que, se analisarmos os custos dos dois tipos de testes 

(fig. 2), podemos concluir que os valores são bem semelhantes, mas que 



 
 
 

 

existem, todavia, dois problemas: (1) O tempo de análise do PCR em 

tempo real é de 10 horas, com a possibilidade de necessitar checar 

algumas curvas de análise, podendo precisar de uma confirmação ou 

nova coleta de material; e (2) pode não haver um laboratório na cidade 

que consiga fazer este teste, ou que ele seja confiável. Uma vez que além 

de um bom kit para o exame, seriam necessários bons equipamentos de 

análise; 

 

CONSIDERANDO que, devido ao tempo de análise e a possibilidade de 

nova amostra, o teste molecular (PCR) deve ser feito 2 dias antes da 

cirurgia em todas as cidades que podem realizar este teste, oportunidade 

em que deve ser feito contato prévio com um laboratório de referência 

na cidade, para que processem os pedidos de análise pré-operatória no 

dia do exame, sendo entregue em 24 ou 36hs após a coleta. O teste pode 

ser pago pelo paciente, pelo médico, ou dividido entre os dois; 

 

CONSIDERANDO que, para que tenhamos uma maior segurança 

jurídica, e ter uma prova de que o paciente não se contaminou no 

hospital, um segundo teste deve ser feito entre 7 a 10 dias após a 

cirurgia. Nessa segunda ocasião pode ser usado o teste rápido. O teste 

rápido pode ser escolhido com segurança nesta fase, porque mesmo se 

o paciente estiver na janela imunológica, ele desenvolverá a doença 

apenas alguns dias depois, onde sua imunidade já teria se 

reestabelecido; 

 

CONSIDERANDO que, ante tais ponderações de nosso corpo médico-

científico, a melhor estratégia seria fazer um teste molecular (PCR tempo 

real) 2 dias antes da cirurgia e um teste rápido de 7 a 10 dias após a 

cirurgia, para aumentar a segurança do paciente, da equipe e diminuir 

possibilidades de ações judiciais; e 

 

CONSIDERANDO que a adoção de tais condutas acautelatórias podem 

encarecer sobremaneira o procedimento cirúrgico e dificultar a sua 

realização, sobretudo naquelas cidades onde não houver laboratórios 

que forneçam o resultado do PCR no mesmo dia e que, em que pese tais 



 
 
 

 

cautelas propiciem absoluta segurança tanto para o paciente quanto para 

a equipe cirúrgica, a sua adoção deve ser livremente deliberada pelo 

paciente e pelo seu cirurgião, 

 

RESOLVEMOS: 

 

a)  Dispensar a exigência de realização do teste rápido para 

COVID-19 no pré-operatório imediato para deferimento de 

cobertura do CIRURGIA SEGURA para intercorrências 

envolvendo infecção por COVID-19, desde que haja sido 

contratada a cobertura extraordinária para infecção hospitalar 

ou que tal cobertura já conste contratualmente naqueles 

estabelecimentos de saúde com adesão universal e 

compulsória; 

 

b) Deixar à livre deliberação do cirurgião, mediante consentimento 

do paciente a realização dos exames pré-operatórios, 

orientando, porém, por cautela, que seja realizado o PCR de 7 a 

10 dias do pós-operatório, e não o teste rápido; 

 

c) Revogar disposições em contrário. 

 
 
Brasília/DF, 20 de maio de 2020. 

 
 
 

Raul Canal 
Presidente da ANADEM 


