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PROTOCOLO COVID – 19 01/2020
Através da pandemia do coronavírus, que já é caracterizada como comunitária no
Brasil, viemos apresentar este protocolo com a finalidade de nortear os colaboradores nas
atividades laborais, alertando para os cuidados e o uso correto de EPIs. Salientamos que
todos os colaboradores estão sendo monitorados pela gestão da entidade.
Não devemos menosprezar o vírus, por isso é fundamental e crucial atentarmos
na execução do nosso trabalho, não sabemos de onde pode vir vírus, todos somos
suspeitos, cabe cada um fazer seu papel de agente propagador de saúde, cuidando a
higiene pessoal, usando máscara em todos os ambientes, evitando espirros na direção de
moveis ou pessoas e utilizando álcool em gel 70% nas mãos sempre que tocar áreas
suspeitas.
Desta forma apresentamos para nossos colaboradores este protocolo, para auxiliar
nas nossas atividades laborais em tempo de pandemia, salientamos que estes textos
podem ser atualizados rotineiramente, sempre quando novas orientações do MS ou OMS
vier a surgir.

PRODUÇÃO:
Edilene Catucha Kailer Martins - Presidente do Grupo Solução em Gestão
Pauline Simas Machado – Médica (CRM 45.808)
Adriano de Assis Rodrigues – Enfermeiro (Coren 567.940)

2

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO................................................................................................................
MODO DE TRANSMISSÃO.............................................................................................
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E COMPLICAÇÕES..............................................................
FERRAMENTAS DE APOIO.............................................................................................
MEDIDAS DE CONTROLE...............................................................................................
DO ATENDIMENTO AO COLABORADOR........................................................................
Definições de afastamento laboral.........................................................................
DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIs.....................................
COLOCAÇÃO E RETIRADA DE EPIs.................................................................................
Colocação de EPIs...................................................................................................
Retirada dos EPIs...................................................................................................
Duração e cuidados com a máscara N95................................................................
Desinfecção do protetor facial e óculos..................................................................
ROTINAS DAS USFs.......................................................................................................
ROTINAS DO RESIDENCIAL TERAPEUTICO....................................................................
ROTINAS DO CER IV......................................................................................................
REFERENCIAS................................................................................................................

4
5
6
7
8
9
12
12
15
16
16
19
22
24
24
25
26

3

INTRODUÇÃO
De acordo com o Guia de Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias
Agudas Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, em 20 de
março de 2020, foi declarado que a transmissão do novo coronavírus passou a ser
considerada comunitária em todo o território nacional. Com isso, a Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS) realizou a adaptação do Sistema
de Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas, visando orientar o Sistema Nacional
de Vigilância em Saúde para a circulação simultânea do coronavírus, influenza e outros
vírus respiratórios no âmbito da Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional.
Com estas orientações o Grupo Solução em Gestão vem por meio deste orientar
os colaboradores, seja eles administrativos ou das áreas técnicas, USFs Palmeira, Mundo
Novo, Petrópolis, Operário, Residencial Terapêutico Tipo II e o Centro Especializado em
Reabilitação, devido a transmissibilidade e propagação rápida do coronavírus torna-se
importante estabelecer precauções nas unidades de atendimento.
Define-se como trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam
em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais,
clínicas, ambulatórios e outros locais.
Desta maneira, compreende tanto os profissionais da saúde como médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, etc. quanto os
trabalhadores de apoio, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros,
entre outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão
prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas.
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Os cuidados vai além do bom atendimento, pois cabe a cada colaborador atuar
com segurança na execução da atividade laboral, seguindo todas as medidas de segurança
para evitar a propagação desenfreada.
O cuidado é essencial, pois nunca podemos identificar o propagador inicial no
local do trabalho, na casa, no ônibus, no metrô, em média uma pessoa contaminada fica
5,2 dias sem sintomas e pode variar até 14 dias, tornando de suma importância o cuidado
absoluto na atividade laboral e nos locais comunitários, pode estar transmitindo para um
terceiro cidadão o vírus sem saber que está contaminado.
Alguns testes laboratoriais nos auxilia neste tempo, especialistas afirmam que o
teste rápido para o COVID 19 não tem 100% de veracidade, já o PCR que é a coleta do
esfregaço nasofaringe e orofaringe é considerado o padrão ouro, acompanhado de uma
tomografia do tórax.
Não podemos deixar de lembrar da área de risco, conforme o guia de Vigilância
Epidemiológica 2020, o vírus desenvolve uma acentuada gravidade em pessoas com 60
anos ou mais, Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada),
pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de asma
moderada/grave, DPOC), imunodeprimidos, Doentes renais crônicas em estágio
avançado (graus 3, 4 e 5), diabéticos, conforme juízo clínico e Gestantes de alto risco.
De acordo com a evolução da pandemia alguns protocolos serão abordados para
o andamento dos serviços de saúde a qual o Grupo Solução em Gestão está gerenciando
no município de Novo Hamburgo/RS.

O CORONAVÍRUS
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV2, que apresenta um espectro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros
graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos
pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, e
aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por
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apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar
de suporte ventilatório.
A Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), nos casos sintomáticos,
apresenta-se como uma síndrome respiratória aguda. Portanto, pode ser confundida com
uma série de outras doenças comuns, principalmente, no período do outono-inverno que
marca a sazonalidade do vírus influenza. Deste modo, as definições operacionais devem
ser contextualizadas regionalmente, de acordo com a incidência da circulação dos vírus
influenza A e B em todos os indivíduos. Além disso, adicionalmente, nas crianças abaixo
de cinco (5) anos, também deve-se atentar para o vírus sincicial respiratório (VSR).
São condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações:


Pessoas com 60 anos ou mais;


Cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados,
revascularizados, portadores de arritmias, Hipertensão arterial sistêmica
descompensada);

Pneumopatas graves ou descompensados (dependentes de oxigênio, portadores de
asma moderada/grave, DPOC);


Imunodeprimidos;



Doentes renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);



Diabéticos, conforme juízo clínico;



Gestantes de alto risco.
O vírus SARS-CoV-2 é transmitido de pessoa a pessoa, por meio de gotículas de

saliva ou secreção nasal quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. No momento, não
existem vacinas ou tratamentos específicos para a COVID-19. No entanto, existem
muitos ensaios clínicos em andamento avaliando possíveis tratamentos, neste caso o que
temos ao nosso alcance é uma higienização segura e eficaz, usando o álcool 70% por
fricção, uso de EPIs e o Isolamento social, podemos entender que o distanciamento seja
essencial neste tempo.
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MODO DE TRANSMISSÃO
Embora os primeiros casos humanos de COVID-19 provavelmente tenham sido
provenientes da exposição a animais infectados (em uma feira de animais em Wuhan, na
China), pessoas infectadas podem espalhar o SARS-CoV-2 para outras pessoas1,
especialmente:
• Por contato próximo entre indivíduos;
• Através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse
ou espirra. Essas gotículas podem atingir a boca, nariz e mucosas de pessoas próximas ou
serem inaladas nos pulmões;
• Por meio do contato com superfícies ou objetos que contenha o SARS-CoV-2 e,
em seguida, tocando boca, nariz ou possivelmente olhos, ainda que esse modo de
transmissão não seja o principal.

Conforme as Recomendações do Ministério da Saúde, os pacientes sintomáticos
(principalmente com febre, tosse e / ou falta de ar) são os com maior potencial de
transmissibilidade, devido a tosse e secreções, embora indivíduos assintomáticos possam
transmitir o SARS-CoV-2. Como sintomas alertam para mudanças de comportamento de
prevenção, assintomáticos têm papel importante na elevada disseminação da COVID-19.
A transmissão da COVID-19 dentro dos serviços de saúde, vem ocorrendo em todo o
mundo. Já foram relatados vários casos na China, França e Itália.
Acredita-se que essa transmissão da COVID-19 ocorra principalmente por meio
de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra,
assim como acontece com a influenza e outros patógenos respiratórios. Além disso, como
já sinalizado é possível a transmissão por aerossóis em pacientes submetidos a
procedimentos de vias aéreas, como a intubação oro traqueal ou aspiração de vias aéreas.
De maneira geral, os trabalhadores dos serviços de saúde fazem parte de um grupo
de alto risco para vírus respiratórios e representaram uma parcela expressiva do número
de casos em surtos anteriores do SARS e MERS-CoV, tendo contribuído para
amplificação das epidemias.
O adoecimento de profissionais de saúde é especialmente preocupante, pois pode
reduzir os recursos humanos e comprometer a qualidade e potencial de resposta dos
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serviços de saúde. Porém, nem todos os trabalhadores dos serviços de saúde têm o mesmo
risco de infecção por SARS-CoV-2, o que depende da atividade e procedimentos que este
profissional executa.
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E COMPLICAÇÕES
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de
sintomas leves, como um simples resfriado, até mais graves como uma pneumonia severa
e óbito. No entanto, por se tratar de uma doença nova, as manifestações clínicas da
COVID-19 ainda não estão totalmente claras e mais investigações são necessárias6.
Até agora, os principais sinais e sintomas clínicos associados à COVID-19 são:
febre, tosse e falta de ar. Em menor escala, os pacientes também podem apresentar
sintomas não respiratórios, como: fadiga, dor muscular, confusão mental, dor de cabeça,
dor de garganta, entre outros.
Outros indivíduos infectados, conhecidos como casos assintomáticos, podem não
apresentar nenhum sintoma.
O exame de imagem mais sensível para detecção de casos da COVID-19 é a
tomografia, afirma o Ministério da Saúde, pois mostra padrões pulmonares do vírus.

FERRAMENTAS DE APOIO
Neste tópico colocamos todos os meios de apoio do Grupo Solução em Gestão,
afim de ajudar os colaboradores profissionais técnicos em um atendimento, ou para os
colaboradores que atuam nas unidades de saúde como auxiliares e que necessitam de
consultoria e atendimento, em caso de dúvidas e necessita falar com o RH da entidade ou
RTs em Saúde (gestão.contatorh@gmail.com ou contato@gruposeg.org.br). Abaixo
deixamos outras plataformas para auxiliar no dia a dia nas unidades de atendimento.
• Sítio eletrônico: Página oficial do Ministério da Saúde com todas as
informações sobre o COVID-19, transmissão, medidas de prevenção, tratamento, boletins
epidemiológicos, planos de contingência, entre outras informações importantes.
Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/
• Consultoria clínica e apoio à profissionais de saúde: 0800 644 6543
(atendimento gratuito de segunda a sexta, das 8:00-17:30).
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• Disk-Saúde: Ligue 136
• Plataforma de Vigilância: diariamente, o MS atualiza as informações acerca
do número de casos de COVID-19 no Brasil e as apresenta no Painel Coronavírus,
disponível em: https://covid.saude.gov.br/.
• Whatsapp: Foi criado um canal de comunicação para manter a população e
profissionais de saúde informados sobre a COVID-19. A ferramenta esclarece dúvidas,
auxilia no diagnóstico, informa sobre rede de assistência e orienta profissionais de saúde.
Para utilizar, adicione o número +55 (61) 9938-0031 na sua agenda e mande um “oi”.
• Aplicativo: o aplicativo Coronavírus-SUS visa conscientizar a população sobre
a COVID-19 e conta com as seguintes funcionalidades: sintomas, como se prevenir, o
que fazer em casos suspeitos; mapa indicando unidades de saúde próximas; notícias
oficiais do MS, etc. Em caso de suspeita de infecção, o cidadão pode conferir se os
sintomas são compatíveis com o do Corona, e caso seja será instruído e encaminhado para
a unidade de saúde básica mais próxima; etc. O aplicativo Coronavírus-SUS está
disponível

para:

ANDROID

(http://bit.ly/AndroidAppCoronavirus-SUS)

e

iOS

(http://bit.ly/IOSAppCoronavirus-SUS).
• Curso sobre COVID-19: A OPAS - Organização Pan-americana da Saúde
disponibilizou gratuitamente o curso “Vírus respiratórios emergentes, incluindo o
COVID-19”,

que

pode

ser

acessado

por

qualquer

trabalhador

nos

links:

https://www.campusvirtualsp.org/ptbr/curso/virus-respiratorios-emergentes-incluindo ocovid-19; ou https://avasus.ufrn.br/local/avasplugin/cursos/curso.php?id=320.
• Curso sobre Equipamentos de Proteção Individual: O Instituto Israelita de
ensino e pesquisa Albert Einstein disponibiliza um curso gratuito sobre o uso correto de
EPIs, que podem ser acessados no link: https://ensino.einstein.br/uso_correto_das_epis_
pela_equipe_assistenci_p3147/p.

Apoio psicossocial aos colaboradores e familiares, mesmo que seja
distância, por meio de telefones. A coordenação da USFs, SRT e CER IV, pelo
e-mail psi.contatoseg@gmail.com

Dúvidas sobre precauções e procedimentos no ambiente laboral para o email gerenteusf@gmail.com.

MEDIDAS DE CONTROLE
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As medidas de controle da COVID-19 em ambientes e processos de trabalho têm
como objetivos identificar e intervir nos fatores e situações de risco às quais os
trabalhadores podem estar expostos durante suas atividades laborais, visando eliminar ou,
na sua impossibilidade, atenuar e controlar estes fatores e situações. Essas medidas podem
ser de controle de engenharia, controle administrativo e de proteção individual. A
combinação dessas medidas poderá ser aplicado nas USFs, SRT II e CER IV para proteger
os colaboradores nas atividades laborais de exposição ao SARS-cov-2.
As medidas de engenharia nestes serviços devem ser aplicadas, auxiliando para o
combate a pandemia, deve ser observados por cada coordenador e solicitar para a gestão
adequações.


Definição e instalação de espaços de acolhimento e triagem que possibilite

a identificação (e o isolamento) de pacientes suspeitos de COVID-19 antes ou
imediatamente após a chegada ao estabelecimento de saúde, conforme protocolo
já definidos de equipe de triagem nos atendimentos.


Provimento de condições para adequada higienização das mãos:

lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha,
papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual, para uso dos
pacientes e seus acompanhantes, tanto na recepção quanto em outros pontos
dentro do serviço, minimizando o possível contato com outros pacientes e
evitando a sua circulação pelos serviços de saúde.


Disponibilização de lenços descartáveis para higiene nasal e lixeira com

acionamento por pedal para o descarte dos lenços na sala de espera.


Manutenção dos espaços de espera com ventilação abundante e natural.



Instalação de dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das

mãos (sob as formas gel ou solução a 70%) nas salas de espera.


Definição e instalação de ambientes de isolamento e manutenção dos casos

suspeitos de COVID-19 em área separada dos demais pacientes, até atendimento
ou encaminhamento ao serviço de referência (se necessário), limitando sua
movimentação fora da área de isolamento. Caso haja mais de um paciente suspeito
ou confirmado de COVID-19 e não for possível o isolamento em quarto privativo,
deve ser realizado o isolamento agrupado de pacientes (coorte) com infecção pelo
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mesmo agente, mantendo uma distância mínima de 1 metro entre os leitos dos
pacientes e restringindo ao máximo o número de acessos a essa área de coorte. O
local de isolamento deve ser mantido com portas fechadas e bem ventilado.


Realização de procedimentos que podem gerar aerossóis, em unidade de

isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency
Particulate Arrestance). Se não for possível, deve-se colocar o paciente em um
quarto com portas fechadas e janelas abertas, e, restringir o número de
profissionais durante a realização destes procedimentos.


O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta

ao paciente. O quarto também deve estar sinalizado quanto às medidas de
precaução a serem adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis.


Fornecimento de máscara cirúrgica aos casos suspeitos de síndrome gripal

ou síndrome respiratória aguda grave logo na chegada ao serviço de saúde;


Fornecimento aos trabalhadores de condições para higiene simples das

mãos: lavatório/ pia com dispensador de sabonete líquido, álcool em gel 70%,
suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato
manual.


Instalação de barreiras físicas, como placas de vidros, acrílicas ou janelas

para atendimento administrativo dos usuários e pacientes ou a paramentação
segura para recepção e equipe de acolhimento e triagem.


Adoção de coberturas protetoras - utilizadas em macas, cadeiras e outros

objetos - incluindo as de filme plástico, papel alumínio ou papel absorvente, que
devem ser removidas e trocadas conforme a periodicidade estabelecida pela
equivalente.


Orientar aos pacientes e acompanhantes sobre a necessidade de adoção de

medidas de higiene respiratória/etiqueta da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel
descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a
higiene das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene
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das mãos com água e sabonete (40-60 segundos) ou preparação alcoólica a 70%
(20-30 segundos).


Os trabalhadores de saúde sobre evitar tocar superfícies próximas ao

paciente (ex. mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente
próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI contaminados ou com as mãos
contaminadas.


Estimular a equipe permanente em higienização das mãos. A lavagem das

mãos para os profissionais de saúde deve ser realizada SEMPRE: que as mãos
estiverem sujas; no início e no término do turno de trabalho; após atos e funções
fisiológicas e pessoais, como alimentar-se, limpar e assoar o nariz, usar o
banheiro, pentear os cabelos, fumar ou tocar em qualquer parte do corpo; antes e
após o contato com cada paciente ou entre diferentes procedimentos realizados no
mesmo paciente; após o uso de luvas ou de outros EPI; antes do preparo de
materiais ou equipamentos e ao manuseá-los; antes e após higiene e troca de
roupas dos pacientes; e após qualquer trabalho de limpeza.


Evitar abraços, beijos, apertos de mão, e manter distância de pelo menos 1

metro entre os trabalhadores e destes com os pacientes.


Na sala especifica COVID 19 das USFs os equipamentos, produtos para

saúde ou artigos utilizados na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus (SARSCoV-19) devem ser de uso exclusivo,
como no caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros. Caso não seja
possível o uso exclusivo, deve ser realizada limpeza e desinfecção ou esterilização
antes de utilização em outros pacientes.

DO ATENDIMENTO AO COLABORADOR
Os colaboradores que apresentarem suspeita de síndrome gripal ou de infecção
por COVID -19 poderão se direcionar ao coordenador de sua unidade para definir se será
avaliado pelo médico da unidade de saúde ou será encaminhado para unidade de
referência, conforme características individuais de cada caso.

Definições de afastamento laboral
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Com a finalidade de manter a proteção dos trabalhadores dos serviços de saúde do
Grupo Solução em Gestão, aqueles que apresentarem manifestações suspeitas de
síndrome gripal ou de infecção por COVID-19 poderão ser avaliados por profissional de
saúde e poderão ser afastados de suas atividades conforme as orientações a seguir:
Profissional de Saúde Contactante ASSINTOMÁTICO de paciente suspeito ou
confirmado de COVID-19:
● Contactante próximo: não será afastado, mas enquanto assintomático deverá usar
máscara cirúrgica por 14 dias e fazer higiene das mãos em todos os momentos
preconizados, sendo monitorado diariamente pelo gestor do serviço. Somente deverá ser
afastado se sintomático respiratório.
● Contactante domiciliar: afastamento inicial por 7 dias, quando será reavaliado o
quadro clínico e epidemiológico. Se confirmação do caso fonte como COVID 19, manter
afastamento total por 14 dias.
É de responsabilidade do colaborador manter o isolamento de familiares que
pertencem a mesma casa e solicitar para estes, procuram o atendimento de
referência em caso da confirmação do domiciliar Positivo para COVID 19.
Profissional de saúde SINTOMÁTICO respiratório:
SINTOMÁTICO (qualquer sintoma respiratório acompanhado de febre ou
dispnéia):

Estratégia baseada em testagem laboratorial:
Afastar do trabalho até:
● Resolução da febre sem uso de antitérmicos e ou;
● Desaparecimento dos sintomas respiratórios e ou;
● RT-PCR negativo para COVID-19 ou Teste rápido negativo para pesquisa de antígeno
(após 3º dia), ou para pesquisa de anticorpos IGM/IGG (após 9º dia), do início dos
sintomas.
OBS 1: Profissionais de saúde com teste rápido de antígeno ou anticorpos IgM/IgG
positivos para COVID-19 não necessitam confirmação com RT-PCR para COVID-19
para diagnóstico e deverão ficar afastados até 14º dia do início dos sintomas.
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OBS 2: Profissionais de saúde com teste rápido IgM / IgG negativo para COVID-19 e
RT-PCR positivo para COVID 19 deverão ficar afastados até 14º dia dos inícios dos
sintomas.

Estratégia sem disponibilidade de testes:
Afastar do trabalho até:
● Pelo menos 3 dias (72 horas) sem febre ou sintomas respiratórios sem uso de
medicação, ou no mínimo por 7 dias após o início dos sintomas, o que for mais longo.
OBS 1: Profissional de saúde deverá retornar ao trabalho com uso de máscara cirúrgica
até completar 14 dias do início dos sintomas.
OBS 2: Profissional de saúde que foi sintomático, ao retornar ao trabalho, não deverá
assistir

pacientes

imunodeprimidos,

como

transplantados

ou

pacientes

oncohematológicos até completar 14 dias do início dos sintomas que apresentou.

Afastamento de Profissionais de Grupo de Risco:
O Grupo Solução em Gestão fornece suporte médico para estes colaboradores que
se enquadrem em grupo de risco, ficando a critério médico o afastamento laboral.
São considerados grupos de risco:
I.

Profissionais com 60 anos ou mais;

II.

Cardiopatas descompensados (hipertensão, coronariopatia, arritmia e
insuficiência cardíaca);

III.

Pneumopatas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada a
grave, enfisema pulmonar, bronquiectasia ou fibrose pulmonar com
comprometimento da capacidade pulmonar);

IV.

Imunodeprimidos;

V.

Gestantes;

VI.

Diabéticos tipo I insulinodependentes ou Diabéticos tipo II descompensados.
Em caso de impossibilidade de afastamento destes profissionais, não deverão ser

escalados em atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de COVID19.
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Preferencialmente deverão ser mantidos em atividades de gestão ou suporte ou
escalados para atuar nas áreas onde são atendidos pacientes não-COVID- 19.

DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)
Conforme Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA e o Protocolo de
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus 2020 do MS, a maior eficiência das medidas
de proteção coletivas, o uso de EPI é imprescindível para minimizar os riscos de contato
de trabalhadores de saúde com o vírus SARS-CoV-2.
Segue ainda o texto das referências acima, ressaltando a necessidade do uso
racional de EPI nos serviços de saúde, pois trata-se de um recurso finito e imprescindível
para oferecer segurança aos profissionais durante a assistência.
Nos atendimentos de triagem nas USfs, SRT, CER IV em suspeitas de COVID
19, uso de gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara (N95 sempre que realizar
procedimentos geradores de aerossóis), avental impermeável de mangas compridas, luvas
de procedimento é obrigatório e uso individual. Nos atendimentos agendados e sem sinais
e sintomas do COVID 19 em usuários o profissional deve usar protetor facial/óculos,
máscara cirúrgica (N95 se aplica em procedimentos que envolve geradores de aerossóis),
luva de procedimento, atentar para o uso abundante de álcool em gel 70% na higienização
das mãos sempre que tocar mucosas de boca, narinas, olhos ou tocar em materiais,
bancadas e etc...
Os EPIs que não são descartáveis, como óculos, botas e luvas (de borracha),
devem passar pelo processo de limpeza e desinfecção e serem armazenados secos. A
periodicidade vai depender do tipo de procedimento ou atividade, indo desde diário até a
cada atendimento. Para a limpeza dos equipamentos utilizar água, sabão ou detergente, e
para a desinfecção pode ser utilizado hipoclorito de sódio 1% ou outros saneantes
conforme orientação do fabricante. Após esse procedimento é importante enxaguar
abundantemente, para retirar todo o resíduo dos produtos saneantes.
Fica determinado a evitar apertos de mãos, abraços e manter distância mínima de
1 metro (ideal 2 metros), se aplica aos usuários e colegas de trabalho.
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Uso de máscaras dos usuários para adentrar o serviço de saúde é obrigatório, pode
ser a artesanal, de pano, porém se o paciente estiver apresentando sintomas gripais, deve
ser fornecido máscara cirúrgica e atender em sala especifica.
O fornecimento aos usuários de álcool em gel 70% higienizar as mãos na entrada
das unidades, devem ser realizado pela equipe de acolhimento/triagem de modo
obrigatório.
Orientação aos colaboradores, pacientes, acompanhantes sobre a necessidade de
adoção de medidas de higiene respiratória/etiqueta da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o
nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel; utilizar lenço de papel
descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene
das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; realizar a higiene das mãos com
água e sabonete (40-60 segundos) ou preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos).

COLOCAÇÃO E RETIRADA DE EPIs
O link disponibilizado a seguir possibilita acesso a um vídeo detalhado da Anvisa
sobre a colocação da máscara de proteção respiratória e testes de vedação que o
profissional

deve

realizar

ao

utilizá-las:

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI

e

https://www.youtube.com/watch?v=zQi1zpZEYVM.

Colocação de EPIs:
Passos para a colocação dos EPIs, não esquecendo da higienização adequada das
mãos antes do início da paramentação de acordo com as ORIENTAÇÕES SOBRE A
COLOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI), cartilha produzida pelo
Cofen/Coren para enfrentamento ao COVID 19.

AVENTAL OU CAPOTE

Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas
costas e cintura, certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os
braços e os punhos.

16

Máscara cirúrgica: Verifique se a máscara não está danificada. Utilize o clip nasal como
referência para identificar a parte superior. Coloque a máscara em seu rosto e prenda as
alças atrás da cabeça, mantendo-as paralelas (nunca cruzadas). Aperte o clip nasal ou a
borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz, visando minimizar
espaços entre a face e a máscara. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua
boca e seu queixo.

Máscara de proteção respiratória (máscara de alta filtragem do tipo N 95, PFF2 ou
equivalente): Segurar o respirador com o clip nasal próximo à ponta dos dedos deixando
as alças pendentes, encaixar o respirador sob o queixo, posicionar uma das alças na nuca
e a outra na cabeça, ajustar o clip nasal no nariz, verificar a vedação pelo teste de pressão
positiva e negativa.
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Óculos de proteção ou protetor facial
Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da
cabeça. No caso dos óculos, coloque da forma usual. Os equipamentos devem ser de uso
exclusivo para cada profissional responsável pela assistência, sendo necessária a higiene
correta após o uso, caso não possa ser descartado. Sugere-se a limpeza e desinfecção, de
acordo com as instruções de reprocessamento do fabricante.

Gorro ou touca
Colocar o gorro ou a touca na cabeça começando pela testa, em direção à base da
nuca. Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas.
Sempre que o gorro ou a touca aparentarem sinais de umidade, devem ser substituídos
por outro. Obs: o cabelo deve estar preso.
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Luvas
Calce as luvas e estenda-as até cobrir o punho do avental de isolamento. Troque
as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em contato com outro paciente.
Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de um sítio corporal
contaminado para outro limpo, ou quando essa estiver danificada. 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
não devem ser reutilizadas. O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Proceder à
higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

Retirada dos EPIs
Luvas
Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior
do pulso. Retire esta primeira luva, afastando-se do corpo e do pulso até as pontas dos
dedos, virando a luva de dentro para fora. Segure a luva que você acabou de remover em
sua mão enluvada. Com a mão sem luva, retire a segunda luva inserindo os dedos dentro
da luva na parte superior do pulso. Vire a segunda luva do avesso enquanto a inclina para
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longe do corpo, deixando a primeira luva dentro da segunda. Descarte as luvas na lixeira.
Não reutilize as luvas. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica
a 70%.

Avental ou Capote
Abra as tiras e solte as amarras. Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando
apenas a parte interna do avental/capote, retire o avental/capote pelo avesso, dobre ou
enrole em uma trouxa e descarte em recipiente apropriado, lave as mãos com água e sabão
ou higienize com solução alcoólica a 70%.
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Gorro ou touca
Para retirar a touca/gorro, puxe pela parte superior central, sem tocar nos cabelos.
Descarte a touca/gorro em recipiente apropriado, lave as mãos com água e sabão ou higienize
com solução alcoólica a 70%.

Óculos de proteção ou protetor facial
Remova pela lateral ou pelas hastes, considerando que a parte frontal está
contaminada, a limpeza e a desinfecção devem ser realizadas de acordo com as instruções
de reprocessamento do fabricante.

Máscara cirúrgica
Segure as alças inferiores e depois as alças ou elástico superiores e remova-a, descarte
em uma lixeira, lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.
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Máscaras de proteção respiratória (máscara de alta filtragem do tipo N 95, PFF2 ou
equivalente):

Segurar o elástico inferior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça para
removê-lo. Segurar o elástico superior com as duas mãos, passando-o por cima da cabeça
para removê-lo. Remover a máscara segurando-a pelos elásticos, tomando bastante
cuidado para não tocar na superfície interna. Acondicione a máscara em um saco ou
envelope de papel com os elásticos para fora, para facilitar a retirada posteriormente, no
caso de reutilização. Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, pois ela
poderá ficar úmida e potencialmente contaminada. Lave as mãos com água e sabão ou
higienize com solução alcoólica a 70%. 1 2 3 4 5 6 IMPORTANTE: • A máscara cirúrgica
não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente.

Duração e cuidados com a máscara N95 (ou equivalente)
Apesar de ser considerada máscara de uso único, a duração das máscaras N95 é
definida pelo fabricante (frequentemente indeterminada). na situação atual, pode-se
utilizar essas máscaras por tempo prolongado pelo mesmo profissional, sem trocar entre
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um paciente e outro. Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada várias
vezes pelo mesmo profissional.
Esse uso é recomendado apenas em situações excepcionais e deve-se respeitar a
validade da máscara informada e ser cumpridos passos obrigatórios para a retirada da
máscara sem a contaminação do seu interior.
São procedimentos geradores de aerossóis:

















Intubação, extubação e procedimentos relacionados;
Procedimentos de traqueotomia / traqueostomia;
Ventilação manual;
Aspiração aberta;
Reanimação – compressões e desfibrilação;
Ventilação não invasiva, como BIPAP e CPAP;
Procedimentos de cirurgia e post mortem nos quais são utilizados dispositivos de
alta velocidade;
Fisioterapia respiratória;
Inserção de tubo nasogástrico;
Broncoscopia;
Ventilação oscilante de alta frequência;
Oxigenioterapia de alto fluxo (High-flow Nasal Oxygen);
Indução de escarro;
Alguns procedimentos dentários;
Nebulização;
Coleta de swab nasofaríngeo ou orofaríngeo;

A Anvisa recomenda alguns cuidados para esse uso prolongado, a saber:









Inspecione visualmente a máscara N95 para determinar se sua integridade foi
comprometida (máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos não
podem ser utilizadas).
Verifique se componentes como tiras, ponte nasal e material de espuma nasal não
se degradaram, o que pode afetar a qualidade do ajuste e a vedação e, portanto, a
eficácia da máscara.
Os usuários devem realizar uma verificação da vedação imediatamente após
colocar a máscara e não devem usar uma máscara que não possa executar uma
vedação bem-sucedida. Não deve haver escape de ar pelas laterais; o ar deve entrar
e sair através da máscara.
Se a integridade de qualquer parte da máscara estiver comprometida ou se uma
verificação bem-sucedida da vedação não puder ser realizada, descarte a máscara.
Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para
não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou envelope de papel
com os elásticos para fora, para facilitar a retirada da máscara. Armazene em um
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saco de papel, que permita o secamento; saco plástico não é recomendada, pois
ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada.

Verificação da vedação da máscara N95/PFF2: A verificação deve ser feita por
aplicação de pressão positiva e negativa e deve ser realizada sempre que a máscara
N95/FPP2 for colocada.
Durante verificação com pressão positiva, o colaborador do respirador expira
suavemente enquanto bloqueia os caminhos para que o ar saia da peça facial. Uma
verificação é bem-sucedida quando a peça facial é levemente pressurizada antes que o
aumento da pressão cause vazamento externo.
Durante verificação da vedação com pressão negativa, o usuário respira
bruscamente enquanto bloqueia as vias de entrada de ar na peça facial. Uma verificação
bem-sucedida ocorre quando a peça facial cai levemente sob a pressão negativa criada
com este procedimento. Em casos de identificação de falha na vedação, deve solicitar a
substituição da mesma.

Desinfecção do protetor facial e óculos
A desinfecção deve respeitar a retirada de EPIs corretamente, higienizando as
mãos antes e depois da retirada da mesma. Da limpeza do óculos ou protetor facial devem
usar por fricção álcool em gel 70%, o colaborador portando luvas e papel toalha, que deve
ser descartada imediatamente em lixo contaminado.
No armazenamento deste EPI, colocar em local seco enrolado com papel.

ROTINAS DAS USF
Do coordenador: Atuar como gerenciador da unidade, administrando os Fluxos
previstos e atualizados junto a SMS e FSNH.
Garantir que todos os colaboradores usem os EPIs, reportando a gestão do Grupo
Solução qualquer problema e cuidando todo administrativo, a parte técnico dos
profissionais e da limpeza do estabelecimento. Organizar as filas de pacientes, solicitando
que venham para o serviço com máscara e mantendo distanciamento social.
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Além de organização de agendas, atendimento aos usuários em caso de
necessidade. Manter atualizado os documentos, ofícios e procedimentos da unidade.
Da equipe técnica: Seguir os protocolos de atendimento, usar os EPIs adequados
para atendimento e higienização adequada com álcool 70%, conforme a necessidade.
Evitar tumultos no consultório e garantir a higienização adequada do seu espaço e o
descarte correto dos lixos produzidos.
Dos Auxiliares, higienização: Intensificar a higienização da unidade portando
todos os EPIs de acordo com o risco, com álcool 70% limpando as áreas de maior fluxo
das unidades, como maçanetas, bancadas, corremãos, canetas, cadeiras, deve fazer com
maior intensidade.
Na sala de atendimento COVID 19, a paramentação dos higienizadores deve ser
atender as orientações emanadas da anvisa, usando óculos, máscaras, luvas de borrachas,
protetor acrílico e descartando os lixos adequadamente.

ROTINA DO RESIDENCIAL TERAPEUTICO
Da coordenação: Cabe organizar o serviço e garantir em aplicar os protocolos,
diminuir fluxos de visitas, paralisar estágios, garantir materiais adequados para manter a
SRT e vistoriar os residentes e os colaboradores, acompanhar sinais e sintomas gripais e
comunicar a gestão do Grupo Solução em Gestão.
Da equipe técnica: garantir uma higienização particular na entrada da residência,
usar os EPIs durante as atividades laborais, manter distanciamento na rotina, salvo na
necessidade de atendimento.
Da Nutrição: Garantir sua higienização adequada na chegada no SRT, executar a
manutenção e produção alimentar com higiene, lavando com agua abundante frutas e
verduras, limpeza de louças com agua quente, álcool 70% passar em caixas e cubas que
adentram a casa.
Da higienização: Garantir a higienização adequada ao adentrar o Residencial,
manter o plano de limpeza e desinfecção com álcool 70% com intensidade em maçanetas,
bancadas, locais de muito toque dos residentes. Garantir a higienização das instalações
quartos, cozinha, sala e áreas coletivas.
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ROTINAS DO CER IV
Da coordenação: gerenciar fluxos de pacientes e colaboradores, garantir que a
equipe use os EPIs nos atendimentos, fortalecer a importância da higienização das mãos
com álcool 70%.
Da equipe técnica: garantir higienização adequada para adentrar o CER IV,
executar as técnicas de segurança para covid 19, evitando a transmissão e propagação do
vírus, usando os EPIs adequados para os serviço. Atentar para secreções dos pacientes,
manter as distancias preconizadas no ambiente de trabalho no mínimo de 1 metro, usar
normas de etiquetas, cobrir a narina e boca ao espirrar.
Da higienização: Uso de EPIs adequados para a atividade laboral, intensificar a
limpeza com álcool 70% as áreas de fluxo mais intenso, passar nas maçanetas, bancos,
bancadas e mesas os álcool em gel 70%. Garantir os desprezo adequado dos lixos da
unidade.
Dos usuários: seguir as normas de cuidados com o coronavírus, usando máscara e
álcool em gel 70% por fricção nas mãos na entrada do serviço.
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