INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 11/2020
ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

O GRUPO TÉCNICO DA UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE (UGPS), no uso de suas
atribuições que lhes foram conferidas,

DÁ PUBLICIDADE:

PLANO DE AÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À
PANDEMIA COVID-19-NIVEL 1

Prefeitura Municipal de Jundiaí
Unidade de Gestão e Promoção da Saúde

OBJETIVOS

O presente documento tem como principais objetivos:

Estabelecer plano de ação para assistência de pacientes admitidos das Unidades
Sentinelas na vigência da pandemia COVID-19, visando padronização de condutas
quanto a:


Acolhimento e recepção;



Triagem;



Atendimento médico e multiprofissional;



Notificação de casos suspeitos de COVID-19;



Coleta, acondicionamento e transporte de amostras respiratórias de casos
suspeitos de COVID-19, respeitando protocolo da Vigilância Municipal vigente;



Limpeza, desinfecção e descarte de resíduos potencialmente contaminados;



Suporte e transferência de casos suspeitos graves de COVID-19.

Reestruturar contingencialmente o atendimento de pacientes regularmente
assistidos pelas Unidades Sentinelas para Unidades Básicas de Saúde próximas com
prévia pactuação entre gerências locais.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Em virtude de contexto sem precedentes, as Unidades Sentinelas deverão se adaptar
aos acontecimentos diários e à imprevisibilidade do momento.
A conscientização sobre a dinâmica da pandemia e a necessidade de revisão frequente
de condutas adotadas neste Plano de Ação, bem como o senso de coletividade são
essenciais para o enfrentamento da atual situação.
Nesse cenário, cabe ressaltar algumas medidas essenciais visando principalmente à
segurança e o bem-estar da equipe.

PLANO DE AÇÃO – NÍVEL 1

O Plano de Ação a ser implantado nas Unidades Sentinelas para enfrentamento da
Pandemia COVID-19 será baseado em:
1- Funções definidas por posto de trabalho;
2- Organização do fluxo de atendimento;
3- Definições para auxílio na triagem, conduta clínica e fornecimento de
máscaras cirúrgicas;
4- Procedimentos de limpeza e desinfecção de ambientes;
5- Gerenciamento dos insumos essenciais à biossegurança.

1- FUNÇÕES POR POSTO DE TRABALHO

 Funções do ORGANIZADOR DE FILA:


Este funcionário deverá garantir a distância de 2 metros entre as
pessoas que aguardam triagem em fila;



Deverá aplicar álcool em gel a 70% ou solução alcoólica a 70% nas mãos
dos pacientes que sentarão nas cadeiras sob a tenda;



Manterá a ordem e responderá de forma apropriada a todas as dúvidas
referentes ao funcionamento do serviço;



Observará os pacientes em espera, avaliando qualquer possível sinal de
piora clínica;



Comunicará prontamente a enfermeira responsável pela triagem caso
identifique a necessidade de priorização de atendimento acima;



Iniciará o questionário de triagem com os dados do paciente;



Revezará com o anotador de frequência;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas.

 Funções do ANOTADOR DE FREQUÊNCIA:


Anotará a frequência dos atendimentos;



Revezará com o organizador de fila;



Fará a ponte entre a equipe triadora e os médicos ou outros
funcionários;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas.

 Funções do HIGIENIZADOR DE CADEIRAS:


Manterá as cadeiras higienizadas com solução alcoólica a 70% após cada
uso dos pacientes antes de sentar o próximo;



Auxiliará quanto a eventuais necessidades dos pacientes;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas.

 Funções do TRIADOR:


Será designado por escala previamente acordada em turnos manhã /
tarde e realizará a triagem de todos pacientes que acessarem a unidade;



Aplicará o questionário da Ficha de Triagem inicial, identificará os
pacientes potencialmente COVID-19, classificará a apresentação clínica
e mediante classificação, encaminhará o paciente para alta domiciliar
com orientações (folder) ou ao atendimento médico.

 Funções do MÉDICO VOLANTE
 Será designado em escala previamente acordada em turnos manhã /
tarde;
 Fornecerá ates tado médico aos pacientes dispensados para o domicílio;
 Emitirá receitas de sintomáticos necessários para o seguimento
domiciliar;
 Apoiará técnicamente os triadores ou outros funcionários;
 Revezará nos atendimentos com os demais médicos;
 Colaborará em outras demandas médicas imprevistas.

 Funções do CIRCULANTE DE SALA:


Receberá a Ficha de Triagem do TRIADOR;



Acomodará o paciente em assentos disponíveis em sala de espera e
manterá a observação dos mesmos, avaliando qualquer possível sinal de
piora clínica;



Encaminhará a Ficha de Triagem para o CIRCULANTE DE CORREDOR,
primeiramente por prioridade clínica, seguida de grupos prioritários e
finalmente por ordem de chegada;



Manterá a distância apropriada entre os pacientes na sala de espera;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas do setor.

 Funções do CIRCULANTE DE CORREDOR:



Receberá a Ficha de Triagem;



Comunicará o médico / enfermeiro sobre o atendimento;



Retirará medicação prescrita na Farmácia e entregará com outros
documentos médicos ao paciente na sua liberação;



Manterá materiais de EPI organizados e em quantidade suficiente na
sala de “paramentação / desparamentação”;



Manterá impressos organizados e em quantidade suficiente na sala de
atendimentos;



Comunicará a recepção sobre necessidade de contatar o SAMU;



Solicitará limpeza das salas após atendimento clínico, quando
necessário;



Poderá revezar com outros circulantes;



Acompanhará clinicamente os pacientes aguardando transferência
hospitalar;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas do setor.

 Funções da RECEPÇÃO/ADMINISTRATIVO


Montará os saquinhos que serão utilizados para armazenamento de
máscaras N95/PFF2;



Contatará o SAMU quando requisitado;



Fará os contatos telefônicos de seguimentos dos pacientes e
comunicará a equipe médica / de enfermagem;



Acondicionará Fichas de Triagem em local apropriado e, somente as
manusearão após 24 horas;



Notificação deverá ser feita em todos os casos suspeitos através do site
do E-SUS VE: https://notifica.saude.gov.br/login



Manterá a impressão / distribuição e avaliação de quantidade dos
impressos a serem utilizados pelas equipes das Unidades Sentinelas;



Fará contato com unidades de referência da UBS Sentinela para
consultas eletivas;



Fará

levantamento

dos

prontuários

que

serão

transferidos

temporariamente para as UBSs de referência;


Fará a solicitação de recolhimentos dos prontuários definidos acima;



Colaborará com a equipe nas demandas administrativas diversas.

 Funções da ENFERMAGEM


Será designada em escala previamente acordada em turnos manhã /
tarde;



Realizará a triagem na entrada da Unidade Sentinela, além da
orientação e supervisão dos técnicos e circulantes;



Fará o controle da circulação dos pacientes no serviço, direcionando-os
conforme fluxo definido de atendimento;



Exercerá o controle rígido quanto à disponibilidade de insumos e EPIs,
especialmente nos pontos chaves de paramentação, viabilizando
reposições quando necessário e alertando a equipe em situações de
estoque reduzido para interrupção temporária dos atendimentos no
serviço com comunicação imediata à gestão local;



Auxiliará a equipe médica em atendimentos de emergência como em
casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave;



Colaborará com a equipe nas demandas imprevistas.

 Funções do MÉDICO ASSISTENTE COVID-19


Será designado em escala previamente acordada em turnos manhã /
tarde;

 Avaliará os pacientes triados para atendimento de Síndrome Gripal;
 Fornecerá atestado médico aos pacientes dispensados para o domicílio;
 Emitirá receitas de sintomáticos / antibióticos / oseltamivir quando
necessários ao seguimento domiciliar;
 Atenderá prioritariamente os pacientes triados para atendimento de
Síndrome Respiratória Aguda Grave, oferecendo medidas de suporte
até concretização da transferência hospitalar;
 Revezará nos atendimentos com demais médicos;
 Colaborará em outras demandas médicas imprevistas exclusivamente
na área de atendimento reservada para COVID-19.

2- FLUXO DE ATENDIMENTO

Triagem de Entrada

 A entrada das Unidades Sentinelas poderá ser desviada para a área externa da
Unidade, com a finalidade de acomodar uma possível demanda aumentada de
pacientes preservando o distanciamento de 02 metros ao ar livre;
 Haverá dois triadores (profissionais técnicos em saúde) na porta externa, um
organizador de fila, um anotador/circulante externo e um higienizador de
cadeiras. Essa equipe é passível de alteração de quantitativo a depender da
demanda e da estrutura física;
 Serão respeitadas as prioridades para os idosos com mais de 80 anos, idosos
com mais de 60 anos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto e em caso
de qualquer sinal clínico de gravidade (dificuldade para respirar, palidez,
cianose, tontura, entre outros) observado pelos funcionários;
 A regulação da entrada dos casos suspeitos de COVID-19 dependerá da
acomodação segura desses pacientes na Unidade Sentinela com possíveis
interrupções de acesso caso atingida lotação do ambiente interno (Gripário).

Gripário
Estabelece-se que após triagem/classificação de risco pelo TRIADOR, haverá o
fornecimento de máscara cirúrgica e aplicação de álcool em gel a 70% ou solução
alcoólica a 70% nas mãos dos pacientes e a liberação de acesso para o interior do
Gripário como segue:

 Pacientes com manifestações de Síndrome Gripal:
Deverão ser acomodados sentados em cadeiras com distância de 02 metros
entre si até a chamada para atendimento médico em sala apropriada.

 Pacientes com manifestações sugestivas de Síndrome Respiratória Aguda
Grave:
Deverão ser rapidamente transferidos da porta de entrada para sala de
emergência com acionamento das equipes médica e de enfermagem
designadas em escala para assistência imediata. Na indisponibilidade das
mesmas, acionar rapidamente outros profissionais correspondentes presentes
no serviço no momento da ocorrência.

Atendimentos Médicos

Estabelece-se que os atendimentos médicos estarão prioritariamente direcionados à
assistência de casos suspeitos de COVID-19.
Serão realizados por profissionais designados em escala de turnos manhã / tarde
previamente acordada em salas apropriadas para assegurar os procedimentos de
paramentação e desparamentação conforme manual municipal de Recomendação de
Utilização de Equipamento de Proteção Indiviadual (EPI) – ANEXO 02

Na Avaliação clínica serão descartadas manifestações de gravidade conforme ANEXO
05 através da:


Aferição de sinais vitais,



Avaliação de sinais de sepse como taquicardia, taquipneia, febre, hipotensão,
hipoperfusão periférica;



Aferição de saturação de O2 para identificação de hipoxemia quando Sat O2 <
95%;



Avaliação de sinais de insuficiência respiratória tais como: dispnéia, batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal, cianose, alterações auscultatórias ou
outras manifestações de gravidade.

A Conduta médica para pacientes clinicamente estáveis e sem gravidade será baseada
em:
 Orientações médicas, especialmente quanto aos sintomas e às manifestações

de gravidade da Síndrome Respiratória Aguda Grave;
 Prescrição de sintomáticos, antibióticos e Oseltamivir (ANEXO 04) quando

indicado;
 Fornecimento de atestado médico de 14 dias para isolamento domiciliar,
seguindo normativa do Ministério da Saúde com o CID J 11 (Síndrome Gripal
Inespecífica) ou Z 20.9 (Contato com exposição a doença transmissível não
especificada).
 Preencher as Fichas de Notificação do Termo de Consentimeto Livre e
Esclarecido e Termo de Declaração. (ANEXO 3)
 Excetuando-se profissionais de saúde que receberão 07 dias de afastamento,

sendo reavaliados ao final desse período para possível retorno caso
assintomáticos, conforme determinação da Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura Municipal de Jundiaí. (ANEXO 03);
 Detalhamento de condutas e fornecimento de documentos médicos ao

circulante de corredor a srem entregues aos pacientes dispensados ao
domicílio.
A Conduta médica para pacientes clinicamente instáveis e/ou com sinais de gravidade
aguardando remoção para Hospital de referência será baseada em:
 Transferência do paciente para sala de emergência para suporte clínico com

acionamento imediato do SAMU para remoção ao Hospital de referência,
dispensando-se a coleta de secreções respiratórias; OU


Avaliação médica e definição de internação com preenchimento de ficha de
referenciamento hospitalar e encaminhamento do paciente para a observação
(sala de inalação), onde será mantido com suporte clínico e em vigilância
permanente até sua remoção;



Acionamento da recepção para chamada do SAMU;



Comunicação da enfermagem sobre a situação clínica desses pacientes.

Observações:
O profissional médico deverá realizar a desinfecção com solução alcoólica a 70% de
todos os equipamentos utilizados tais como: estetoscópio, esfigmomanômetro
impermeável, termômetro, oxímetro, caneta, além das superfícies após cada
atendimento;
Na sala de atendimento não deverá haver computador, materiais de escritório ou
outros objetos que não sejam os equipamentos utilizados para o exame médico e os
impressos que serão preenchidos na assistência;
O médico deverá se desparamentar em caso de necessidade de saída da sala de
atendimento.

Sala de Emergência (Atendimento de Síndrome Respiratória Aguda Grave)

Atenção para o uso dos EPIs, manual municipal de Recomendação de Utilização de
Equipamento de Proteção Indiviadual (EPI) – ANEXO 02;
 Os atendimentos médicos de SRAG pressupõem presença do enfermeiro e
possivelmente de técnico de enfermagem igualmente paramentados;
 A sala de emergência deverá dispor de equipamentos para atendimento de
emergência para suporte de vida até chegada da equipe do SAMU para
transferência ao Hospital de referência;
 A sala de emergência apresenta capacidade para atender apenas 1 caso de
SRAG por vez e por tempo limitado. Caso exceda sua capacidade por excesso
de demanda, o atendimento será temporariamente interrompido até remoção
do paciente pelo SAMU;
 Não administrar medicações inalatórias pelo alto risco de aerossolização.

3- DEFINIÇÕES PARA AUXÍLIO NA TRIAGEM, CONDUTA CLÍNICA E
FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS

FORNECIMENTO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS:

 Manifestações sugestivas de Síndrome Gripal
 Manifestações sugestivas de Síndrome Respiratória Aguda Grave
 Pacientes com contato próximo ou domiciliar com casos suspeitos ou
confirmados da doença em até 14 dias assintomáticos: estes pacientes deverão
receber máscara cirúrgica e serem dispensados ao domicílio com a orientação
de manterem isolamento domiciliar por 14 dias, observarem o aparecimento
de sintomas e procurarem atendimento de urgência no caso de surgimento de
sinais de gravidade correspondentes à Síndrome Respiratória Aguda Grave.

 Contato próximo
Pacientes com histórico de contato físico direto e desprotegido, com exposição a
secreções e/ou permanência por 15 minutos ou mais de distância <1 metro;
profissionais de saúde com histórico de quebra de barreira de proteção individual no
desempenho de suas funções e passageiros de aeronaves no raio de 02 assentos de
distância de caso confirmado de COVID-19.
 Contato domiciliar
Pacientes com histórico de convivência em mesma casa ou ambiente residencial ou
institucional.

Observação: Como o Ministério da Saúde decretou transmissão comunitária
em todo território nacional em 20 de março de 2020, o histórico de viagens
para áreas acometidas pelo COVID-19 perdeu sua relevância quanto à avaliação
de exposição de risco.

FORNECIMENTO DE ATESTADO MÉDICO E / OU RECEITA DE SINTOMÁTICOS



Se houver necessidade de atestado médico, direcionar o paciente para a antesala de atestado onde o mesmo será avaliado pelo médico que confeccionará o
documento seguindo normativa do Ministério da Saúde com o CID J 11
(Síndrome Gripal Inespecífica) ou Z 20.9 (Contato com exposição a doença
transmissível não especificada), fornecendo atestado médico de 14 dias para
isolamento domiciliar;



Preencher as Fichas de Notificação do Termo de Consentimeto Livre e
Esclarecido e Termo de Declaração. (ANEXO 3);



Excetuando-se profissionais de saúde que receberão 07 dias de afastamento,
sendo reavaliados ao final desse período para possível retorno caso
assintomáticos conforme determinação da Vigilância Epidemiológica da
Prefeitura Municipal de Jundiaí. (ANEXO 03);

SÍNDROME GRIPAL
Definida pela presença de FEBRE OBRIGATORIAMENTE + 1 ou mais itens abaixo:


Tosse



Produção de escarro



Coriza



Congestão nasal e ocular



Dor de garganta



Outros sintomas inespecíficos (fadiga, mialgias, artralgias, cefaleia, calafrios,
náuseas, vômitos, diarreia, hiporexia, perda de olfato e paladar)

Pacientes SEM sinais de gravidade e que NEGAM febre aferida ou referida ou
NEGAM ter usado antitérmicos NÃO serão classificados como Síndrome Gripal
e serão dispensados com a definição de Queixas Gripais do serviço com
orientação por escrito (folder) para procurar atendimento de urgência caso
necessário, atentando-se para os grupos de risco.

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
Definida pela presença de manifestações clínicas de Síndrome Gripal, associadas a sinais
de insuficiência respiratória:


Dispnéia



Taquipnéia



Cianose



Batimentos de asa de nariz



Tiragem intercostal



Saturação O2 < 95% em ar ambiente

4- PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTES
Os procedimentos de limpeza e desinfecção das salas de atendimento serão realizados
por profissional designado em escala de turnos manhã / tarde previamente acordada.
Os profissionais de limpeza deverão utilizar EPI conforme “manual municipal de
Recomendação de Utilização de Equipamento de Proteção Indiviadual (EPI)” – ANEXO 02;

respeitando as normas repassadas em treinamento para evitar violação de EPI e
contaminação.
Deverão efetuar a limpeza concorrente sempre que solicitada.
Deverão realizar obrigatoriamente limpeza terminal ao início do plantão e ao menos
limpeza concorrente no meio do plantão (se possível preferencialmente substituída
por limpeza terminal).
Recolherão o lixo infectante descartado sempre que necessário.
Desinfetarão os equipamentos médicos utilizados no exame físico e na assistência de
pacientes sintomáticos (Síndrome Gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave) com

solução alcoólica a 70% durante limpeza terminal, onde os mesmos permanecerão até
o próximo atendimento.
Avaliarão diariamente a disponibilidade de sabão líquido e álcool em gel a 70% ou
solução alcóolica a 70% nas salas de atendimento e demais dependências do serviço,
bem como a manutenção da rotina de limpeza pré-determinada de todos os setores.

5- GERENCIAMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS À BIOSSEGURANÇA
As Reposições, o monitoramento e a segurança de insumos essenciais à biossegurança
deverão ser executados preferencialmente por farmacêutico ou gerente locais
mediante controle planilhado diário dos estoques do serviço (EPIs, álcool líquido a
70%, álcool em gel a 70%, detergentes, desinfetantes entre outros), procurando
garantir junto à gerência e à Unidade de Gestão e Promoção da Saúde (UGPS)
reposição regular dos mesmos. A referida planilha deverá ser apresentada
periodicamente de acordo com pactuação aos gestores da UGPS.

ANEXOS

ANEXO 01

CHECK-LIST – COMPOSIÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA OS AMBIENTES
ANTE-SALA (AR AMBIENTE)
 Colocação de tendas;
 Cadeiras plásticas dispostas a 02 metros de distância;
 Local de espera demarcado com 02 metros de distância para formação de fila
de espera no caso cadeiras insuficientes;
 Três mesas (uma para cada triador e uma para o anotador de frequência) com
cadeiras;
 Biombos;
 Lixeira com tampa acionada por pedal;
 Canetas;
 Impresso de Fichas de Triagem;
 Folder de orientação para dispensa ao domicílio;
 Pranchetas;
 Máscaras cirúrgicas para os pacientes;
 Álcool em gel a 70% ou solução alcoólica a 70% para higienização das mãos dos
pacientes e dos funcionários;
 EPI apropriado conforme nota técnica CEREST (ANEXO 02);
 Manutenção de distância mínima de 1,5 metros entre o triador e os pacientes;
 Evitar contatos físicos.

ANTE-SALA ATESTADO (MÉDICO VOLANTE):
 Mesa;
 Cadeira plástica para o médico;
 Biombo;
 Lixeira com tampa e acionamento por pedal;
 Atestados / ficha de notificação VE (ANEXO 02) suficientes para o atendimento;
 Receituários suficientes para o atendimento do período;
 Máscaras cirúrgicas / luvas deprocedimento para possível uso;
 Álcool em gel a 70% ou Solução alcoólica a 70%;
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre médico e pacientes; caso haja
necessidade de espaçamento menor, o tempo de aproximação deverá ser
inferior a 15 minutos;
 Opcional: oxímetro e termômetro.

SALA DE ESPERA (ISOLAMENTO DE COORTE / GRIPÁRIO):
 Manutenção de dispenser de álcool em gel a 70 % em pontos estratégicos de
fácil acesso;
 Luvas de procedimento;
 Cadeiras plásticas dispostas a 02 metros de distância;
 Cadeira de rodas;
 Lixeira com tampa e acionamento por pedal;
 Manter distância mínima de 1,5 metros entre o circulante de sala e os
pacientes;
 Contato breve menor que 15 minutos se distãncia menor de 1 metro;
 Não ligar ventilador/ ar-condicionado;
 Manter janelas abertas;

SALA DE PARAMENTAÇÃO-DESPARAMENTAÇÃO:
 Vide nota técnia Paramentação /Desparamentação (ANEXO 02).

SALA DE ATENDIMENTO:
 Um profissional médico / de enfermagem por sala;
 02 Mesas auxiliares (1 para área limpa outra para área com material
potencialmente contaminado);
 Mesa;
 Cadeira plástica para o examinador;
 Maca - escadinha e/ ou cadeira plástica para os pacientes;
 02 Lixeiras com tampa e acionamento por pedal (01 para avental e máscara e
outra para demais descartes);
 Bandeja / cuba;
 Álcool em gel a 70% / Solução alcoolica a 70% / sabão líquido;
 Papel toalha / TNT;
 Impressos suficientes para o atendimento no período;
 Caneta;
 Oxímetro;
 Esfigmomanômetro impermeável;
 Termômetro;
 Estetoscópio;
 Luvas de procedimento;
 Otoscópio, abaixador de língua e sonar (volantes);
 Não ligar ventilador /ar-condicionado;
 Manter janelas abertas e portas fechadas.

SALA DE EMERGÊNCIA:
 Maca-escadinha ou carrinho padiola;
 Mesa auxiliar;
 Material de reanimação completo;
 Desfibrilador;
 Suporte para soro;
 Caixa para descarte de pérfuro-cortantes;
 Estetoscópio;
 Esfigmomanômetro impermeável;
 Cilindro de oxigênio;
 Oxímetro;
 Álcool em gel a 70% / Solução alcoólica a 70% / sabão líquido;
 Não ligar ventilador /ar-condicionado
 Manter janelas abertas e portas fechadas.

ANEXO 02

Manual

municipal

de

Recomendação

de

Utilização

de

Equipamento de Proteção Indiviadual (EPI)

Este documento tem por objetivo orientar as equipes de saúde quanto à estrutura
mínima necessária para o funcionamento das Unidades Sentinelas, o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medidas de prevenção e controle de
transmissão de COVID-19.

RECOMENDAÇÕES PARA ESTRUTURA FÍSICA
CONSULTÓRIO MÉDICO
 Mobiliário e equipamentos
- 01 cadeira de material higienizável (não utilizar cadeiras revestidas de tecido ou de
material poroso que apresentem ferrugem ou descascados);
- 01 mesa de material higienizável (não utilizar mesas de madeira com ranhuras ou
material poroso);
- 01 maca de material higienizável (preferencialmente plástico ou courvin que não
apresente furos, rasgos, ferrugem ou descascados);
- 01 escadinha de dois degraus de material higienizável que não apresente ferrugem
ou descascados;
- 01 mesa auxiliar de inox que não apresente ferrugem ou descascados;
- 01 lixeira para sanito branco infectante de material higienizável com tampa e
acionamento por pedal que não apresente ferrugem ou descascados;

- Pia;
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado;
- Dispenser de parede com sabonete líquido identificado;
- Dispenser de parede com toalha de papel;
- Toalhas de tecido não tecido (TNT) descartáveis;
- Bandeja;
- Termômetro;
- Esfigmomanômetro impermeável;
- Estetoscópio;
- Otoscópio;
- Lanterna;
- Abaixadores de língua - acondicionados em recipiente fechado e passível de
higienização;
- Luvas de procedimento;
- Protetor facial;
- Frasco com borrifador para solução alcóolica a 70%;
- Receituários médicos impressos com nome do médico e CRM;
- Atestados específicos para caso suspeito ou confirmado de COVID-19;
- Pedido de exames;
- Outros materiais que sejam requisitados para assistência (avaliação médica).

 Observações:
- As paredes do consultório médico deverão estar livres de papéis, enfeites,
fitas adesivas ou qualquer outro material;
- Caso haja gaveta na mesa, a mesma deve ser esvaziada;
- O consultório não deverá possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja
ventilador de parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco
plástico que deve ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido.
Atentar para integridade do saco plástico;
- Os impressos (receituários e atestados médicos ou pedido de exames) devem
ser disponibilizados em quantidade estimada para o número de atendimentos
do período e acondicionados dentro de saco plástico (descartado a cada 4
horas) sobre a mesa;
- As superfícies da mesa, maca, mesa auxiliar e maçanetas devem ser
higienizadas com TNT descartável embebido em solução alcoólica a 70% da
área mais limpa para a mais contaminada após cada atendimento;
- Termômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro impermeável, otoscópio,
lanterna, protetor facial ou outros materiais utilizados na assistência devem ser
higienizados com TNT descartável embebido em solução alcoólica a 70% após
cada atendimento;
O profissional que realizou o atendimento avaliará a ordem de limpeza.
- Todas as demais superfícies (inclusive o recipiente dos abaixadores de língua)
devem ser higienizados durante a limpeza concorrente e terminal (conforme
normativa municipal já estabelecida);
- O sabonete líquido não deve ser diluído, tampouco acondicionado em outra
embalagem que não seja o dispenser de parede. O mesmo é valido para o
álcool em gel a 70%;
- O ambiente deverá ser identificado pelo lado externo com material
higienizável;
- O consultório deverá conter roteiro plastificado com o passo a passo para a
paramentação e a desparamentação e da técnica de lavagem das mãos que
deverá ser higienizado durante a limpeza terminal;

- RETIRAR DO CONSULTÓRIO TODOS OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NÃO ELENCADOS, SALVO AQUELE REQUISITADO PARA ASSISTÊNCIA CONFORME
AVALIAÇÃO MÉDICA.
SALA DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO
 Mobiliário e equipamentos
- 03 mesas auxiliares de inox que não apresentem ferrugem ou descascados, dispostas
para uso em fluxo unidirecional;
- EPIs (avental descartável, máscaras cirúrgicas e N95 / PFF2, gorro, óculos, protetor
facial, luvas de procedimento);
- Cuba rim ou bandeja;
- Algodão;
- Envelope ou saco de papel para acondicionamento de máscaras N95 /PFF2;
- Caneta ou marcador permanente para identificar o envelope da máscara N95 /PFF2 a
ser reutilizada;
- 01 lixeira para sanito branco infectante de material higienizável com tampa e
acionamento por pedal que não apresente ferrugem ou descascados;
- Pia;
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado;
- Dispenser de parede com sabonete líquido identificado;
- Dispenser de parede com toalha de papel;
- Toalhas de tecido não tecido (TNT) descartáveis;
- Frasco com borrifador para solução alcoólica a 70% identificado.

 Observações:
- As paredes da sala de paramentação e desparamentação deverão estar livres
de papéis, enfeites, fitas adesivas ou qualquer outro material;
- A sala não deverá possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja ventilador
de parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que deve
ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para
integridade do saco plástico;
- A mesa auxiliar utilizada na desparamentação e maçanetas devem ser
higienizadas com TNT descartável embebido em solução alcoólica a 70% após
cada atendimento;
- Todas as demais superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza
concorrente e terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- O sabonete líquido não deve ser diluído, tampouco acondicionado em outra
embalagem que não seja o dispenser de parede. O mesmo é valido para o
álcool em gel a 70%;
- O ambiente deverá ser identificado pelo lado externo com material
higienizável;
- A sala deverá conter roteiro plastificado com o passo a passo para
paramentação, desparamentação e técnica de lavagem das mãos que deverá
ser higienizado durante a limpeza terminal;
- RETIRAR DA SALA TODOS OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NÃO
ELENCADOS.

SALA de URGÊNCIA
 Mobiliário e equipamentos
- 01 maca de material higienizável (preferencialmente plástico ou courvin que não
apresente furos, rasgos, enferrujados ou descascados);
- 01 escadinha de dois degraus de material higienizável que não apresente ferrugem
ou descascados;

- 01 mesa auxiliar de inox que não apresente ferrugem ou descascados;
- Carrinho de emergência (incluindo insumos para punção, suporte ventilatório e
diagnóstico básico);
- Suporte de soro sem ferrugem ou descascados;
- Caixa descartadora de pérfuro-cortantes com suporte presa à parede;
- Outros materiais que sejam requisitados para a assistência (avaliação
médica/enfermagem);
- 01 lixeira para sanito branco infectante de material higienizável com tampa e
acionamento por pedal sem ferrugem ou descascados;
- Pia;
- Cilindro de Oxigenio;
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado;
- Dispenser de parede com sabonete líquido identificado;
- Dispenser de parede com toalha de papel;
- Toalhas de tecido não tecido (TNT) descartáveis;
- Termômetro;
- Esfigmomanômetro impermeável;
- Estetoscópio;
- Lanterna;
- Luvas de procedimento e estéreis;
- Protetor facial;
- Frasco com borrifador para solução alcóolica a 70% identificado.

 Observações:
- As paredes da sala vermelha deverão estar livres de papéis, enfeites, fitas
adesivas ou qualquer outro material;
- A sala não deverá possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja ventilador
de parede o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que deve
ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para
integridade do saco plástico;
- Todas as superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza terminal
(conforme normativa municipal já estabelecida);
- A mesa auxiliar, maca, carrinho de emergência, suporte de soro e maçanetas
devem ser higienizadas com TNT descartável embebido em solução alcoólica a
70% da área mais limpa para a mais contaminada após cada atendimento;
- Termômetro, estetoscópio, esfigmomanômetro impermeável, lanterna,
protetor facial ou outros materiais utilizados na assistência devem ser
higienizados com TNT descartável embebido em solução alcoólica a 70% após
cada atendimento;
- O sabonete líquido não deve ser diluído, tampouco acondicionado em outra
embalagem que não seja o dispenser de parede. O mesmo é valido para o
álcool em gel a 70%;
- O ambiente deverá ser identificado pelo lado externo com material
higienizável;
- A sala deverá conter roteiro plastificado com o passo a passo para a
paramentação, a desparamentação e técnica de lavagem das mãos que deverá
ser higienizado durante a limpeza terminal;
- RETIRAR DA SALA TODOS OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NÃO
ELENCADOS, SALVO AQUELE REQUISITADO PARA A ASSISTÊNCIA, CONFORME
AVALIAÇÃO MÉDICA/ENFERMAGEM.

SALA DE ESPERA (GRIPÁRIO)
 Mobiliário e equipamentos
- Cadeiras dispostas a 02 metros e meio de distância;
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado;
- Cadeiras de rodas de material higienizável;
- Mesa auxiliar de inox para caixa de máscaras.
 Observações:
- Atentar etiqueta respiratória;
- Entregar máscara cirúrgica para os pacientes antes da entrada;
- Disponibilizar álcool em gel a 70% ou solução alcoólica a 70% para higienização das
mãos

dos pacientes;

- As paredes da sala de espera deverão estar livres de papéis, enfeites, fitas adesivas
ou qualquer outro material;
- A sala não deverá possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja ventilador de
parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que deve ser
trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para a integridade
do saco plástico;
- As cadeiras e cadeiras de roda devem ser higienizadas com solução alcóolica a 70%
entre o uso de um paciente e outro;
-Todas as superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza concorrente e
terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- O ambiente deverá ser sinalizado com material higienizável.
- RETIRAR DA SALA TODOS OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NÃO
ELENCADOS.

TENDA
 Mobiliário e equipamentos
- Cadeiras dispostas na tenda a 02 metros de distância quando necessário;
- 01 lixeira para sanito branco infectante de material higienizável com tampa e
acionamento por pedal sem ferrugem ou descascados;
- Mesa auxiliar de inox para caixa de máscaras.
 Observações
- Observar etiqueta respiratória;
-Não tocar nas bases da tenda;
- As cadeiras devem ser higienizadas com solução alcóolica a 70% entre o uso de
um paciente e outro;
- Todas as demais superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza
concorrente e terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- Entregar máscara cirúrgica para os pacientes dispensados ao domicílio quando
necessário.

CORREDORES
 Mobiliário e equipamentos
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado.
 Observações
- Atentar etiqueta respiratória;
- As paredes deverão estar livres de papéis, enfeites, fitas adesivas ou qualquer outro
material;

- Os ambientes não deverão possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja
ventilador de parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que
deve ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para a
integridade do saco plástico;
- Todas as superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza concorrente e
terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- RETIRAR DOS AMBIENTES TODOS OS MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NÃO
ELENCADOS.

ÁREAS COMUNS DOS FUNCIONÁRIOS (BANHEIRO, COZINHA, ENTRE OUTROS)
 Mobiliário e equipamentos
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado.
 Observações
- As paredes deverão estar livres de papéis, enfeites, fitas adesivas ou qualquer outro
material;
- Atentar etiqueta respiratória;
- Os ambientes não deverão possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja
ventilador de parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que
deve ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para a
integridade do saco plástico;
- Todas as superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza concorrente e
terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- Os utensílios domésticos devem ficar acondicionados dentro de armários e não
devem ser compartilhados;

- Os banheiros masculino e feminino deverão conter um hamper para acondicionar as
roupas privativas utilizadas;
- Os profissionais de limpeza devem iniciar a limpeza pelas áreas privativas dos
funcionários (cozinha, banheiro).
- NÃO UTILIZAR EPIs NESSES LOCAIS.

FARMÁCIA
 Mobiliário e equipamentos
- Manter em estoque apenas os medicamentos padronizados ou correlatos para
COVID-19;
- Dispenser de parede com álcool em gel a 70% identificado.
 Observações
- As paredes deverão estar livres de papéis, enfeites, fitas adesivas ou qualquer outro
material;
- Atentar etiqueta respiratória;
- Os ambientes não deverão possuir enfeites, vasos e aquecedores. Caso haja
ventilador de parede, o mesmo deve ficar desligado e envolto com saco plástico que
deve ser trocado durante limpeza terminal ou deve ser removido. Atentar para a
integridade do saco plástico;
- Todas as superfícies devem ser higienizadas durante a limpeza concorrente e
terminal (conforme normativa municipal já estabelecida);
- O protocolo de dispensação de medicamentos para Unidades Sentinelas deve ser
determinado pela assistência farmacêutica.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
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utilizada mais de uma vez por até 5
dias de trabalho, observando as
condições de conservação da
mesma,

- Luvas de
procedimento
- Luvas de borracha
de cano longo
(mangote)
- Bota de borracha
de cano longo

- Luvas: descartar após o uso
-Higienizar após o uso
-Higienizar após o uso

AMBIENTE

PÚBLICO-ALVO

ATIVIDADE

EPI

TEMPO DE USO

OBSERVAÇÃO
- Higienização das mãos

Salas de espera das

Paciente sem sintoma

Unidades de Saúde

respiratório

Aguardando atendimento

- Etiqueta respiratória
-

-

- Manter distância espacial
de 1 metro e meio entre eles

- Higienização das mãos
Salas de espera das

Paciente suspeito ou

Unidades Sentinela

Confirmado COVID 19

Aguardando atendimento

Máscara cirúrgica

4 horas

- Etiqueta respiratória
- Transferência imediata
para isolamento
- Distância de, pelo menos, 1
metro e meio entre eles

Salas de espera das

Acompanhante de

Unidades Sentinela

Paciente suspeito ou

Aguardando atendimento

Máscara cirúrgica

4 horas

- Etiqueta respiratória

Confirmado

- Distância de, pelo menos, 1

(em caso de extrema

metro e meio entre eles

necessidade)

Residência/Domicíli

Paciente suspeito ou

o

Confirmado

- Higienização das mãos

-

Máscara cirúrgica

Uso de máscara durante

Higienização das mãos e

para uso domiciliar

isolamento (14 dias)

etiqueta respiratória

ORIENTAÇÕES GERAIS DE BIOSSEGURANÇA



Uso de brinco, piercing, presilha, colar, cordão de óculos de grau, anel, aliança, pulseira,
relógio e outros adornos de qualquer natureza está PROIBIDO;



Os cabelos deverão estar presos;



O uso de cílios postiços e lente de contato não são recomendados;



Barba, bigode e cavanhaque devem ser aparados diariamente e/ou conforme seu
crescimento;



As unhas devem estar limpas, curtas e sem esmaltação. Unhas postiças ou
alongamentos são contra-indicados;



Uso de calças compridas para evitar exposição corporal;



O calçado deve ser fechado, sem cadarços (de forma a cobrir todo o pé) e impermeável;



A roupa privativa não deve ser utilizada sobre outras vestimentas. A lavagem da roupa
privativa será de responsabilidade do empregador.

HIGIENE DAS MÃOS
As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas
utilizando-se: água e sabonete líquido
OU
Preparação alcoólica a 70% (sob a forma gel ou líquida com 1- 3% glicerina). Os
profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser devidamente instruídos quanto
à importância da higiene das mãos e monitorados quanto a sua implementação.

1. HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO
A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as mãos estão
visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais e deve ser
realizada:
● Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou confirmada
pelo novo coronavírus, seus pertences e ambiente próximo, bem como na entrada e na
saída de áreas com pacientes infectados;
● Imediatamente após retirar as luvas;
● Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, excreções ou
objetos contaminados;
● Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada
entre diferentes sítios corporais;
● Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para evitar a
transmissão do novo coronavírus para outros pacientes ou ambiente.
Técnica: “Higiene das Mãos com Sabonete Líquido e Água”:
● Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia;
● Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas
as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);
● Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si;
● Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os
dedos e vice-versa;
● Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;
● Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os
dedos, com movimento de vai-e-vem;

● Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando- se
movimento circular e vice-versa;
● Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,
fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa;
● Esfregar ambos punhos, realizando movimentos circulares;
● Enxaguar as mãos e punhos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto
das mãos ensaboadas com a torneira e pia;
● Secar as mãos e punhos com papel toalha descartável. No caso de torneiras com
contato manual para fechamento, sempre utilize papel toalha. Não sacudir as mãos.

⇒ Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos.

2. HIGIENE DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
Deve-se higienizar as mãos com preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida com 13% glicerina) quando estas NÃO estiverem visivelmente sujas. A higiene das mãos com
preparação alcoólica (sob a forma gel ou líquida com 1- 3% glicerina) deve ser realizada
nas situações descritas a seguir:
● Antes de contato com o paciente;
● Após contato com o paciente;
● Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos;
● Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram
preparo cirúrgico;
● Após risco de exposição a fluidos corporais;

● Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante a assistência
ao paciente;
● Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao
paciente;
● Antes e após a remoção de luvas.

Técnica: “Fricção Antisséptica das Mãos (com preparações alcoólicas)”:
● Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as
superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante);
● Friccionar as palmas das mãos entre si;
● Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os
dedos e vice-versa;
● Friccionar as palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados;
● Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta e vice-versa;
● Friccionar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se
movimento circular e vice-versa;
● Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita,
fazendo um movimento circular e vice-versa;
● Esfregar ambos punhos, realizando movimentos circulares;
● Friccionar até secar espontaneamente. Não utilizar papel toalha;

⇒ Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos.

- Orientações gerais sobre uso das máscaras cirúrgicas:


Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste com segurança
para minimizar espaços entre a face e a máscara;



Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara – caso haja o toque,
proceder a higienização das mãos com água e sabão ou álcool gel;



Remova a máscara utilizando as tiras laterais, sem tocar na parte da frente, que pode
estar contaminada;



Após a remoção, realizar higienização das mãos;



Substitua a máscara por uma nova máscara limpa e seca sempre que a antiga se tornar
suja ou úmida;



Não realize a limpeza ou lavagem de máscara cirúrgica;



Não sobreponha máscara cirúrgica à máscara PFF2 ou N95. Não há proteção
comprovada, levando ao desperdício de EPI;



Máscaras de tecido não são recomendadas.

- Orientações gerais sobre uso das máscaras PFF2 ou N95:


Inspecione visualmente a máscara para determinar se sua integridade foi comprometida
(máscara úmida, suja, rasgada, amassada ou com vinco). Se sim, não pode ser utilizada;



Verifique se as tiras, ponte nasal e material de espuma não se degradaram, o que pode
afetar o ajuste, vedação e portanto a qualidade e eficácia da máscara;



Realizar teste positivo e negativo de vedação da máscara à face:
1. Teste positivo - após a colocação adequada da máscara, exalar ar suavemente. A
vedação deve ser considerada aceitável quando o profissional, sentir uma
pequena pressão dentro da máscara e o ar não “sair” pelas laterais;
2. Teste negativo - após a colocação adequada da máscara, inspirar e segurar o ar
por 10 segundos. A vedação será considerada aceitável se houver uma aderência
do respirador no rosto do profissional e permanecer “colapsada”.



Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando cuidado para não tocar na
superfície externa, tampouco na interna e acondicione num saco ou envelope de papel,
com os elásticos para fora. Nunca acondicione em sacos plásticos, pois ela poderá ficar
úmida e potencialmente contaminada;



Se respeitados os critérios do bom uso e não contaminação, a N95 pode ser utilizada
mais de uma vez, desde que acondicionada conforme descrito anteriormente e
conforme recomendação do fabricante;



A técnica para colocação de máscara PFF2 ou N95 já utilizada (reuso), deve ser feita com
luvas de procedimento e tocando apenas o necessário na parte externa. A parte interna
não deve ser tocada. Desprezar as luvas após colocação e higienizar as mãos;



Não sobreponha máscara cirúrgica à máscara PFF2 ou N95. Não há proteção
comprovada, levando ao desperdício de EPI;



NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara N95 ou equivalente, já utilizadas,
com nenhum tipo de produto. As máscaras N95 ou equivalentes são descartáveis e não
podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua
capacidade de filtração.

- Orientações gerais sobre uso de luvas:


As luvas devem ser colocadas após entrada no quarto/consultório do paciente ou
área em que o paciente está isolado;



As luvas devem ser removidas dentro do quarto/consultório ou área de isolamento e
descartadas como resíduo infectante;



Jamais sair do quarto/consultório ou área de isolamento com as luvas;



Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones,
maçanetas, portas) quando estiver com luvas;



Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser
reutilizadas);



O uso de luvas não substitui a higiene das mãos;



Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação
não garante mais segurança à assistência;



Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos:
▪ Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão
oposta;
▪ Segure a luva removida com a outra mão enluvada;
▪ Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem
luvas) e retire a outra luva.

- Protetor ocular e protetor de face (face shield):
Os óculos de proteção e protetores faciais devem ser utilizados quando houver risco de
exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Os
óculos de proteção e protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional
responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção
com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante.
Caso o protetor facial tenha sujidade visível (sinais de respingos), deve ser lavado com
água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de
desinfecção.

- Avental:
O avental (gramatura mínima de 40g/m2) deve ser utilizado para evitar a contaminação
da pele e roupa do profissional. O avental deve ser de mangas longas, punho de malha
ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa
qualidade, atóxico, hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de
partículas e resistente, proporcionar barreira efetiva de proteção, permitir a execução
de atividades com conforto. O avental sujo ou úmido deve ser removido e descartado
como resíduo infectante após a realização do procedimento e antes de sair do
quarto/consultório do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do avental
deve-se proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o
profissional, pacientes e ambiente.
Observação: havendo necessidade de retirar o avental (ou outro EPI) para tomar água, ir
ao banheiro ou outra situação, desprezar o mesmo. A máscara N95 segue a
recomendação já abordada.

- Gorro:
O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em
procedimentos que podem gerar aerossóis. Deve ser de material descartável e removido
conforme orientação.
Gorros de tecido não são permitidos.

PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO


Poderão ser utilizados os seguintes tipos de isolamento: precauções de gotícula e
contato, em quarto/consultório privativo. A acomodação dos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus deve ser realizada, preferencialmente
em um quarto/consultório privativo com porta fechada e bem ventilado (janelas).

PRECAUÇÕES DE GOTÍCULA E CONTATO EM COORTE


Considerando a possibilidade de aumento do número de casos, se o Hospital/Unidade
Sentinela ou Centro de Triagem não possuir quartos/consultórios privativos disponíveis
em número suficiente para atendimento de todos os casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus, deve ser estabelecida a acomodação em coorte, ou
seja, separar em uma mesma enfermaria ou área os pacientes com infecção pelo novo
coronavírus. É fundamental que seja mantida uma distância mínima de 1 metro entre os
pacientes. Deve haver uma preocupação de se restringir ao máximo o número de
acessos a esta área, inclusive acompanhantes e visitantes, com o objetivo de se
conseguir um maior controle da movimentação de pessoas, evitando-se o tráfego
indesejado e o cruzamento desnecessário de pessoas e serviços diferenciados.



Os profissionais de saúde que atuam na assistência direta aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem trabalhar somente na área de
precauções, não devendo circular para outras áreas de assistência (coorte de
profissionais).



Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que prestaram
assistência direta ou entraram nos quartos/consultórios ou na área de assistência
desses pacientes. O quarto/consultório, enfermaria ou área de isolamento deve
permanecer com a porta fechada e ter a entrada sinalizada com alerta referindo
precauções para padrão, gotícula, contato ou aerossol, a fim de evitar a passagem de

profissionais que estejam trabalhando em outros locais do serviço de saúde. O acesso
deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente.
OUTRAS MEDIDAS/PRECAUÇÕES


Imediatamente antes da entrada do quarto/consultório, enfermaria ou área de
isolamento devem ser disponibilizadas:
- Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica (sob a forma
gel ou líquida com 1- 3% glicerina), lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido,
suporte para papel toalha com papel toalha, lixeira branca com tampa e abertura sem
contato manual e sanito branco;
- EPI apropriado, conforme já descrito neste documento;
- Mobiliário para guarda de EPI.



Deve ser restringida a entrada de acompanhantes/visitantes;



Deve ser restringida a atuação de profissionais da saúde com doença respiratória aguda;



Pacientes e visitantes devem ser orientados a minimizar o risco de transmissão da
doença, adotando ações já descritas neste documento;



Sempre que possível, equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
devem ser de uso exclusivo para aquela área, como no caso de estetoscópios,
esfigmomanômetro e termômetros. Todos os produtos utilizados em um paciente
devem ser limpos e desinfetados ou esterilizados antes de serem utilizados em outro
paciente. Para tanto, está contra-indicado o uso de esfigmomanômetro de tecido.

SEQUÊNCIA PARA COLOCAÇÃO DE EPIs PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS COVID 19

Antes de entrar no consultório/quarto/isolamento:

1- Realizar higiene das mãos com água e sabonete líquido;
2- Colocar o avental descartável/impermeável, amarrar nas costas na altura do pescoço e
cintura, mantendo as amarras na parte de trás;
3- Colocar a máscara e ajustar na face;
4- Colocar óculos de proteção *;
5- Colocar o gorro;
6- Colocar o protetor facial*;
7- Higienizar as mãos com álcool gel.
* Quando do uso combinado de óculos e protetor facial. Quando dispuser de apenas um
dos dois itens (óculos ou protetor facial), colocá-lo respeitando a sequência.

Após entrar no consultório/quarto/isolamento:
1- Realizar higiene das mãos com álcool gel;
2- Colocar as luvas, cobrindo o punho do avental.

SEQUÊNCIA PARA RETIRADA DE EPIs PARA ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS OU
CONFIRMADOS COVID 19
(Após término do procedimento ou assistência)

Dentro do consultório/quarto/isolamento:
1- Retirar as luvas, de maneira segura e desprezar em lixo infectante;
2- Realizar higienização das mãos com álcool gel;
3- Retirar o avental, começando a soltar o laço da amarra superior (pescoço) seguido do
laço da amarra inferior (cintura), cuidando para não tocar na parte externa do avental.
Introduzir as mãos pelo lado interno e proceder a retirada do avental, enrolando-o de
forma que sua mão toque apenas o lado interno (avesso);
4- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel;

(Sair)

Fora do consultório/quarto/isolamento:
(sair)
Fora do consultório/quarto/isolamento:
5- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel;
6- Retirar o protetor facial e acondicionar numa bandeja, para posterior higienização; *
7- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel.
8- Retirar o gorro, puxando de trás para frente, evitando contato com o
rosto/cabelo/cabeça;
9- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel.

10- Retirar óculos de proteção e acondicionar numa cuba ou bandeja, para posterior
higienização; *
11- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel;
12- Retirar a máscara pelas tiras/elásticos e acondicioná-la, conforme orientação;
13- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel;
14- Realizar a desinfecção dos óculos e/ou protetor facial* com álcool 70%, segurando na
parte posterior;
15- Realizar a desinfecção da cuba ou bandeja e após a mesa auxiliar;
16- Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido.
* Quando do uso combinado de óculos e protetor facial. Quando dispuser de apenas um dos
dois itens (óculos ou protetor facial), retirá-lo respeitando a sequência.

As medidas de segurança têm sido atualizadas com frequência, motivo pelo qual este
documento deve ser acompanhado da atualização de todos os órgãos competentes, através de
seus canais oficiais, a saber: Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde (MS),
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Unidade de Gestão e Promoção de Saúde
(UGPS) de Jundiaí.
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ANEXO 03
DOCUMENTOS

Portaria Ministério da Saude n°356 de 11/03/2020 http://www.in.gov.br/en/web/dou//portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
Portaria Ministério da Saude n° 454 de 20/03/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
Instrução Normativa Nº 05/2020 Enfrentamento e Combate ao Coronarvirus (COVID 19)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, CPF
nº ___________________declaro que fui devidamente informado (a) pelo médico (a) Dr.(a)
__________________________________sobre a necessidade de _____________________
(isolamento ou quarentena) a que devo ser submetido, com data de início _______________,
previsão de término______________, local de cumprimento da medida_____________ , bem
como as possíveis consequências da sua não realização.
Paciente / Responsável
Nome: _______________________________________ Grau de Parentesco: ______________
Assinatura: _______________________________________ Identidade Nº: _______________
Data: ______/______/______ Hora: ______: ________
Deve ser preenchido pelo médico:
Expliquei o funcionamento da medida de saúde pública a que o paciente acima referido está
sujeito ao mesmo e/ou seu responsável, sobre riscos do não atendimento da medida tendo
respondido às perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o
paciente e/ou seu responsável está em condições de compreender o que lhes foi informado.
Deverão ser seguidas as seguintes orientações: ___________________________________
Nome do médico: _____________________________________________________________
Assinatura:_________________________________________________ CRM_____________

TERMO DE DECLARAÇÃO
Eu,

__________________________________________,

RG

_________________,

CPF

_________________, residente e domiciliado na _____________________________________
Bairro ________________ CEP _____________ na cidade de _____________ Estado_____,
declaro

que

fui

devidamente

informado

(a)

pelo

(a)

médico

(a)

Dr.(a)_________________________________ sobre a necessidade de isolamento a que devo
ser submetido(a), bem como as pessoas que residem no mesmo endereço ou dos
trabalhadores domésticos que exercem atividades no âmbito residencial com data de início
_______________, previsão de término _______________ e local de cumprimento da medida
___________________ .
Nome das pessoas que residem ou trabalham no mesmo endereço que deverão cumprir
medida de isolamento domiciliar:
1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________
4.____________________________________________

Assinatura do paciente sintomático: _______________________________________________

ANEXO 04
PRESCRIÇÃO DE FÁRMACOS
Prescrição de fármacos para o controle de sintomas caso não haja nenhuma contra-indicação,
com possibilidade de intercalar os analgésicos / antitérmicos em casos de difícil controle da
febre ou dor.

Antitérmico via oral

 1ª OPÇÃO

Paracetamol (200 mg/ml ou 500mg/cp), a cada 4/4 horas ou 6/6 horas a depender da
frequência de febre ou dor.
• Crianças: 10-15 mg/kg/dose (máximo de 5 doses ao dia)
• Adultos: 500-1000 mg/dose (máximo de 3g/dia)

 2ª OPÇÃO

Dipirona (solução gotas 500mg/ml ou 500mg/cp) em caso de dor ou febre de 6/6 horas.
• Crianças > 3 meses: (lactentes 10 mg/kg/dose; pré- escolares: 15 mg/kg/dose)
• Adultos: 500-1000 mg VO (dose máxima no adulto 4 g/dia)

 Evitar prescrição de ibuprofeno para pacientes suspeitos ou confirmados COVID-19.

Anti-viral
 Oseltamivir
Deverá ser prescrito para todos os casos de Síndrome Gripal que apresentem risco
aumentado para complicações relacionadas à infecção por Influenza H1N1 *.


Idealmente deverá ser iniciado em até 48 horas após o início dos sintomas;



Reforçar ao paciente sobre a necessidade de procura por atendimento médico de
urgência em situações de agravamento dos sintomas mesmo em uso do Oseltamivir;



Apresentações: 30 mg, 45 mg e 75 mg.

Adultos
 75mg de 12/12 horas por 5 dias

Crianças maiores de 1 ano
 <15 kg: 30 mg de 12/12 horas por 5 dias
 15 kg a 23 kg: 45 mg de 12/12 horas por 5 dias
 23 kg a 40 kg: 60 mg 12/12horas por 5 dias
 > 40 kg: 75 mg 12/12horas por 5 dias

Crianças menores de 1 ano
 0 a 8 meses: 3 mg/Kg 12/12horas por 5 dias
 09 a 11 meses: 3,5 mg/kg 12/12horas por 5 dias

*INDICAÇÕES DE OSELTAMIVIR
 Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas
após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal);
 Adulto maior ou igual 60 anos;
 Crianças menores de 5 anos (sendo que o maior risco de hospitalização é
em menores de 2 anos, especialmente as menores de 6 meses com maior
taxa de mortalidade);
 População indígena aldeada ou com dificuldade de acesso;
 Indivíduos menores de 19 anos de idade em uso prolongado de AAS
(risco de síndrome de Reye);
 Pneumopatias (incluindo asma);
 Pacientes com tuberculose de todas as formas (há evidências de maior
complicação e possibilidade de reativação);
 Cardiovasculopatias (excluindo hipertensão sistêmica);
 Nefropatias;
 Hepatopatias;
 Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme);
 Distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus);
 Transtornos

neurológicos

e

do

desenvolvimento

que

podem

comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração
(disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral,
síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças
neuromusculares);
 Imunossupressão associada a medicamentos (corticoide maior ou igual
1mg/Kg/dia por mais de duas semanas, quimioterápicos, inibidores de
TNF-alfa) neoplasias, HIV/aids ou outros;
 Obesidade (especialmente se ≥IMC 40 em adultos);

ANEXO 05
 Medicações disponíveis nas unidades sentinelas segundo a categoria de
risco na gestação

A categoria de risco na gravidez segue as orientações do Food and Drug Administration
(FDA) em que os fármacos são categorizados de acordo com o risco de causar dano ao feto
durante a gravidez, baseando-se em estudos em animais ou humanos.
Os fármacos são categorizados em 5 (cinco) categorias: A, B, C, D e X.
 Categoria A de risco na gravidez: em estudos controlados em mulheres grávidas, o
fármaco não demonstrou risco para o feto no primeiro trimestre de gravidez. Não há
evidências de risco nos trimestres posteriores, sendo remota a possibilidade de dano fetal;
 Categoria B de risco na gravidez: os estudos em animais não demonstraram risco fetal,
mas também não há estudos controlados em mulheres grávidas; ou então, os estudos em
animais revelaram riscos, mas que não foram confirmados em estudos controlados em
mulheres grávidas;
 Categoria C de risco na gravidez: não foram realizados estudos em animais e nem em
mulheres grávidas; ou então, os estudos em animais revelaram risco, mas não existem
estudos disponíveis realizados em mulheres grávidas;
 Categoria D de risco na gravidez: o fármaco demonstrou evidências positivas de risco fetal
humano, no entanto, os benefícios potenciais para a mulher podem, eventualmente,
justificar o risco, como, por exemplo, em casos de doenças graves ou que ameaçam a vida,
e para as quais não existam outras drogas mais seguras;
 Categoria X de risco na gravidez: em estudos em animais e mulheres grávidas, o fármaco
provocou anomalias fetais, havendo clara evidência de risco para o feto que é maior do
que qualquer benefício possível para a paciente.

Medicação
Azitromicia
Amoxacilina
Anti-inflamatórios não
esteróides

Categoria
B
B
D

Clavulanato
Dipirona
Gluconato de cálcio 10%
(ampola 10 ml)
Oseltamivir
Paracetamol
Salbutamol
Sulfato de magnésio

B
C
C

Obervação
Prescrição cautelosa
Prescrição cautelosa
Benefício pode ser
aceitável, mas há risco
fetal comprovado
Prescrição cautelosa
Benefício supera o risco
Benefício supera o risco

B
B
C
A

Prescrição cautelosa
Prescrição cautelosa
Benefício supera o risco
Uso recomendado

ANEXO 06
SINAIS E SINTOMAS DE GRAVIDADE ADULTOS

Alterações do sistema respiratório:


Saturação de oxigênio < 95% em ar ambiente;



Aumento da frequência respiratória;



Falta de ar ou dificuldade para respirar;



Retração sub/intercostal severa;



Cianose

Alterações do sistema cardiovascular:


Hipotensão arterial (Sistólica abaixo de 90 mmHg e Diastólica abaixo de 60mmHg);



Redução de pulso periférico.

Sinais e sintomas de alerta adicionais:



Piora nas condições clínicas de doenças de base;



Alteração do estado mental como confusão e letargia;



Persistência ou aumento da febre por 3 dias ou mais ou retorno da mesma após 48 horas
afebril.

ANEXO 07

PROTOCOLO DE MANEJO PARA BRONCOESPASMO EM PACIENTES ADULTOS - CASOs
SUSPEITOs OU CONFIRMADOs DE COVID-19 NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

1) Avaliar Saturação de O2 em ar ambiente através de oximetria


Sat O2 ≤ 94 %:
Cateter nasal O2 de 2 a 6L/min (pacientes com DPOC não passar de 3L/min) e
solicitar transferência para Hospital.



Sat O2 > 95 %
Não suplementar O2.

2) Avaliar ausculta pulmonar se sibilos discretos, localizados ou difusos:
 Salbutamol spray 100mcg ------ 3 séries de 1 a 2 jatos a cada 20 minutos
(preferencialmente com administração por espaçador)
EVITAR corticoides inalatórios ou parenterais
NÃO NEBULIZAR pelo alto risco de geração de aerossóis
Considerar Sulfato de Magnésio precocemente em casos de falha ao broncodilatador
 MgSO4 10% ampola 10 mL ----- 02 ampolas diluídas em 100mL de soro
fisiológico 0,9% administradas em 20 minutos
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