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PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA  

COVID-19 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

Em meados de Dezembro de 2019, na cidade de Wuhan , província de Hubei, na China, 

quatro pessoas foram admitidas no Hospital da cidade com quadro de Pneumonia, de etiologia 

desconhecida, e reconheceu que elas haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do 

Mar de Huanan, que vende aves vivas, produtos aquáticos e vários tipos de animais selvagens 

ao público. Diante disto, o Hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças 

(CDC-China) e os epidemiologistas do País encontraram pacientes adicionais vinculados ao 

mercado. Em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse 

cluster ao CDC da China. 

O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 como o 

potencial causador da doença. A sequenciação genômica do novo vírus foi feita em tempo 

recorde e partilhada a nível internacional.  Os primeiros casos foram confirmados. O vírus 

provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).  

O novo vírus já infectou milhares de pessoas e levou a óbito muitas delas, segundo 

informações da Organização Mundial de Saúde (OMS). A epidemia que começou na China 

atingiu diversos outros países, e em um curto espaço de tempo, chegou ao Brasil.  

Após um extenso número de infectados, a OMS declarou que a doença é considerada 

uma pandemia. Portanto, Estados e Municípios iniciaram o processo de preparação do plano 

de intervenção para o enfretamento do coronavírus.  

Diante disto, o presente documento, elaborado em consonância com diversos outros 

registros e orientações oficiais tem a finalidade de transmitir informações relacionadas às 

medidas de prevenção bem como direcionar os colaboradores no que respeita ao procedimento 

a ser adotado face a um caso suspeito. 
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     Em virtude do atual contexto epidemiológico vivenciado pelo coronavírus, este plano 

poderá ser revisto e alterado a qualquer tempo pela Gestão Municipal de Saúde. 

 

CORONAVÍRUS 

Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo 

(serve diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960. 

Pertencem à subfamília taxonómica Orthocoronavirinae da família Coronaviridae, da 

ordem Nidovirales.  

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles 

causam infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, são altamente patogênicos. 

Destaca-se que até o momento, fatos e conhecimentos sobre o novo coronavírus (COVID-19) 

disponíveis são limitados. Há muitas incertezas no modo exato de transmissão e os possíveis 

reservatórios. As taxas de letalidade, mortalidade e transmissibilidade não são definitivas e 

estão subestimadas ou superestimadas. Não há vacina ou medicamento específico disponível. 

O tratamento é de suporte e inespecífico. As evidências epidemiológicas e clínicas ainda estão 

sendo descrita e a história natural desta doença está sendo construída. 

A transmissão que ocorre através de gotículas está confirmada, mas é necessária mais 

evidência para melhor avaliar a extensão e mecanismos deste modo de transmissão. A fonte 

da infecção é ainda desconhecida e pode estar ativa. O reservatório e a história natural da 

doença continuam em investigação. Porém, outros Coronavírus não são transmitidos para 

humanos, sem que haja uma mutação. Ainda há muito para aprendermos sobre a 

transmissibilidade, a gravidade e outros recursos associados ao COVID-19 e as investigações 

estão em andamento.  

 Na maior parte dos casos, a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, ou 

seja, qualquer pessoa que cuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde ou membro da 

família; que tenha tido contato físico com o paciente e/ou tenha permanecido no mesmo local 

que o paciente doente. 

Atualmente, acredita-se que os sintomas do novo coronavírus podem aparecer em 

apenas 02 dias ou 14 após a exposição. Isso se baseia no que foi visto anteriormente como o 

vírus MERS-CoV (2012). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Genoma
https://pt.wikipedia.org/wiki/RNA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxonomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coronaviridae
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nidovirales
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 No que diz respeito às manifestações clínicas, os sinais e sintomas clínicos referidos 

são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar febre, tosse e dificuldade para 

respirar, ou seja, um quadro clínico semelhante à síndrome gripal. Por isto, avaliar o histórico 

de viagem é fundamental para verificar se o usuário enquadra-se como caso suspeito para a 

doença ou não. 

O diagnóstico laboratorial é realizado através da Coleta da secreção nasofaríngea, 

podendo ser realizada preferencialmente do 3ª (terceiro) dia ao 7ª (sétimo) do início dos 

sintomas. 
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2.DEFINIÇÃO DE CASO OPERACIONAL 

 

O Sistema de Vigilância Epidemiológica baseia-se na definição de caso para a 

identificação dos indivíduos que apresentam um agravo de interesse para o monitoramento 

das condições de Saúde de uma determinada população. Uma definição de caso é um conjunto 

específico de critérios ao qual um indivíduo deve atender para ser considerado um caso do 

agravo sob investigação. 

           2.1 Caso Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 ( COVID-19) 

 

Diante das informações supramencionadas, para que a Rede de Unidade de Saúde 

possa atuar na identificação, notificação e investigação de casos suspeitos do COVID-19 de 

modo a evitar e/ou mitigar os riscos de transmissão, podemos classificá-los em: 

• situação 1 (viajante): Febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico de viagem 

para área com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; OU  

• situação 2 ( contato próximo): Febre e pelo menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e histórico 

de contato próximo de caso suspeito para o coronavírus), nos últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas; 

              2.2 Caso Provável de Doença pelo Coronavírus 2019 ( COVID-19) 

 

•  situação 1 ( contato domiciliar): Febre ou pelo menos um sinal ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) e contato 

próximo de caso confirmado de coronavírus (2019- nCoV) em laboratório, nos últimos 14 

dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.  

              Impende salientar que contato próximo pode ser definido por duas situações: 
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1. estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por novo 

coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem 

uso de equipamento de proteção individual (EPI).  

2. cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou, 

ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI 

recomendado. 

Ao se definir um caso como suspeito é importante:  

* Proceder com o isolamento do paciente, através da colocação de máscara cirúrgica e 

segregação em área com pouca ou nenhuma circulação de pessoas; 

* Notificação do caso à autoridade epidemiológica local (79 98846-6176) e 

preenchimento da ficha de notificação disponível no site: http://bit.ly/2019-ncov;  

* Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir as orientações da Vigilância 

Municipal para transporte deste paciente a uma Unidade de Referência e internação dos casos 

suspeitos graves de acordo com a regulação estadual; 

* Realizar o levantamento dos contactantes ou comunicantes, os quais deverão ser 

acompanhados pelos próximos 14 dias a partir da data do contato; 

 

Outras definições Caso Provável de Infecção Humana: 

• Caso suspeito que apresente resultado laboratorial inconclusivo para COVID-

19 ou com teste positivo em ensaio de pan-coronavírus.  

• Caso Confirmado de Infecção Humana: Indivíduo com confirmação 

laboratorial conclusiva para o novo Coronavírus (COVID-19), independente de sinais e 

sintomas.  

• Caso Descartado de Infecção Humana Caso que se enquadre na definição de 

suspeito e apresente confirmação laboratorial para outro agente etiológico ou resultado 

negativo para COVID-19. 

              2.3 Caso Confirmado de Doença pelo Coronavírus 2019 ( COVID – 19) 

* Laboratorial: Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 

tempo real, pelo protocolo Charité; 

http://bit.ly/2019-ncov


   9 
 

* Clínico – Epidemiológico: Caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente 

febre ou pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o 

contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 
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3. ORGANIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL 

 

 A Secretaria Municipal de Saúde possui em seu quadro técnico, coordenações da 

Atenção Básica e Vigilância em Saúde que desenvolvem atividades de rotina, que dão 

subsídios a todas as ações que estarão sendo aplicadas no Plano de Contingência. 

Diante desta preocupante situação, tem-se adotado as seguintes condutas técnicas: 

✓ capacitação de profissionais da rede básica; 

✓ disponibilização de contato telefônico para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos; 

✓ elaboração e divulgação de material informativo para a população e profissionais de 

saúde disponibilizados nas Unidades Básicas de Saúde bem como em repartições 

públicas e estabelecimentos comerciais onde há fluxo de pessoas; 

✓ organização da rede de assistência e acompanhamento do paciente; 

✓ estabelecimento da Unidade-Referência para suporte inicial; 

✓ elaboração e divulgação de material técnico para profissionais de saúde; 

✓ levantamento de necessidades emergenciais para atendimento de qualidade em caso 

de suspeitos em nosso município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   11 
 

4. FLUXO DE ATENDIMENTO  

 

Em caso suspeito do novo Coronavírus, detectado na triagem de um serviço de saúde, 

se for classificado como caso leve, este deverá ser acompanhado pela Atenção Primária em 

Saúde (APS) e instituída medidas de precaução domiciliar e isolamento social até a resolução 

completa dos sintomas. Já o caso grave deverá ser encaminhado ao Hospital de Urgência de 

Sergipe (HUSE), que é o Hospital de Referência para isolamento e tratamento através da 

regulação estadual. 

Em caso de paciente não-grave, mas que também necessite de internação 

hospitalar e for identificado em unidade não hospitalar e/ou sem condição de acomodar 

o paciente, será regulado para o Hospital de Urgência de Sergipe.  

Por fim, a Vigilância epidemiológica municipal identificará os possíveis contactantes 

através da busca ativa de contatos próximos (familiares, colegas de trabalho, entre outros, 

conforme investigação) devendo ser orientados, sob a possibilidade de manifestação de 

sintomas e da necessidade de permanecer em afastamento temporário em domicílio, mantendo 

distância dos demais familiares, além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos 

e pessoais, até que seja descartada a suspeita. 

Segue fluxo em anexo (anexo 01 ). 
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5. MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE PROPAGAÇÃO DO VÍRUS 

 

De acordo com as recomendações da Diretoria Geral da Saúde bem como pelo Plano 

de Contingência da Secretaria de Estado da Saúde, existem algumas medidas de contenção de 

propagação do COVID-19, tais como o cumprimento da etiqueta respiratória, a higienização 

das mãos, entre outras. 

5.1. Etiqueta respiratória 

     

     Em caso de tosse ou espirro: 

✓ Não tossir ou espirrar para as mãos; 

✓ Tossir ou espirrar para o antebraço com o cotovelo fletido; 

✓ Utilizar lenços de papel para tossir ou espirrar, descartando-o para o lixo; 

✓ Após a tosse ou espirro, proceder à higienização das mãos. 

5.2. Higienização das mãos 

 

            Deve reforçar-se a lavagem freqüente das mãos nas seguintes situações: 

✓ Após o assoar; 

✓ Antes e após a preparação de alimentos; 

✓ Sempre que as mãos parecerem sujas. 

            5.3. Outras medidas 

 

            Diante dos inúmeros casos confirmados, não só dos pacientes que retornaram de 

viagem do exterior, mais também com o aumento de positividade para a doença em Estados 

Brasileiros, recomendamos: 

✓ Isolamento: Munícipes assintomáticos que retornaram de viagem das cidades 

brasileiras, serão orientados a permanecer em isolamento domiciliar por 07 dias, mediante 

comprovação da viagem; 

✓ Quarentena: Munícipes assintomáticos que retornaram de viagem do exterior deverão 

ser orientados a permanecer em isolamento por 14 dias, mediante comprovação da viagem. 
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Além disso, outras medidas deverão ser realizadas, como: 

✓ Utilização do álcool em gel a 70%; 

✓ Evitar o contato com pessoas com sintomas de síndrome gripal; 

✓ Evitar o aperto de mão; 

✓ Contactar por telefone (79)98846-6176, com o Serviço de Vigilância em Saúde em 

casos de suspeita de infecção devido à manifestação de sintomas, em caso de regresso de área 

afetada ou ao contato próximo com pessoas que tenham regressado de áreas afetadas ou que 

tenham estado em contato com pessoas com sintomas ou que estejam infetadas; 

✓ Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência; 

✓ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias; 

✓ Evitar aglomerações e manter ambientes ventilados; 

✓ Idosos e doentes crônicos: recomendar restrição de contato social ( viagens, cinema, 

shoppings, shows e locais com aglomeração); 
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6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

         O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boa práticas internas minimizem 

a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus. As medidas devem ser 

implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera 

do atendimento e durante toda a assistência prestada. 

6.1 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte 

interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados 

 

           Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa 

a pessoa do novo coronavírus é por gotículas respiratórias ou contato. Qualquer pessoa que 

tenha contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (por 

exemplo, espirros, tosse, etc.) está em risco de ser exposta a gotículas respiratórias 

potencialmente infecciosas. 

         Portanto, deve-se: 

-   melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte; 

 - limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do  

transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro 

desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para 

a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos e realizar higiene das 

mãos com álcool em gel ou água e sabonete líquido. 

- sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou 

confirmado será encaminhado.  

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados. 

Se a transferência do paciente for realmente necessária, o paciente deve utilizar máscara 

cirúrgica durante todo o percurso, obrigatoriamente. 
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CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E 

ACOMPANHANTES 

- usar máscara cirúrgica; 

- usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção 

nasal); 

-higiene das mãos freqüente com agia e 

sabonete líquido OU preparação alcoólica a 

70% 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE -higiene das mãos freqüente com agia e 

sabonete líquido OU preparação alcoólica a 

70%; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica; 

- avental; 

- luvas de procedimento. 

PROFISSIONAIS DE APOIO, CASO 

PARTICIPEM DA ASSISTÊNCIA 

DIRETA AO CASO SUSPEITO OU 

CONFIRMADO 

-higiene das mãos freqüente com agia e 

sabonete líquido OU preparação alcoólica a 

70%; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica; 

- avental; 

- luvas de procedimento. 

 

 

 

 

 

 

6.2  Atendimento ambulatorial ou pronto atendimento  

 

Ao agendar consultas, instrua os pacientes e acompanhantes a informar já na chegada 

ao serviço se estiverem com sintomas de alguma infecção respiratória (por exemplo, tosse, 

coriza, febre, dificuldade para respirar) e tomar as ações preventivas apropriadas, por 

exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do serviço, se puder ser tolerada.  

Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido por 

exemplo, a secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a 

higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel 

Figura 1: Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do COVID-191durante o atendimento pré-hospitalar 

móvel de urgência 

      FONTE: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020 

Observação1: Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) e podem ser         

alteradas conforme novas informações sobre o vírus forem disponibilizadas.  

Observação 2: Usar uma máscaras é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças respiratórias, incluindo o novo coronavírus (SARS-

CoV-2). No entanto, apenas o uso da máscara é insuficiente para fornecer o nível seguro de proteção e outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, 

como a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%, antes e após a utilização das máscaras. Usar máscaras quando não 

indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como a prática de higiene das 

mãos. Além disso, a máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia e reduzir o risco de transmissão. Todos os profissionais 

devem ser orientados sobre como usar, remover, descartá-las e na ação de higiene das mãos antes e após o uso. 
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descartável e realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU álcool gel 70%, 

imediatamente.  

Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência, os 

profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas 

para o serviço de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento.  

As seguintes medidas devem ser seguidas pelos serviços de saúde que prestam 

atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou confirmados pelo 

COVID-19: 

 ● Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos; 

 ● Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem 

adotadas; 

● Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e prover 

condições para higiene das mãos; 

 ● Casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus devem permanecer 

preferencialmente em área separada até a consulta ou encaminhamento para o hospital (caso 

necessária a remoção do paciente); 

 ● Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória:  

        - se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço 

de papel;  

        - utilizar lenço 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. 

● Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob 

as formas gel ou solução a 70%) nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após 

contato com secreções respiratórias;  
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● Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador 

de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura 

sem contato manual; 

● Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera;  

               ●Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços de papel; 

● Manter os ambientes ventilados; 

● Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 

pranchetas e telefones. 

 ● Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros 

ambientes utilizados pelo paciente; 

 ● Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que 

tenham sido utilizados na assistência ao paciente; 

 ● Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de 

saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado 

 

6.3 Na chegada, triagem e espera de atendimento no serviço de saúde  

 

O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos 

ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus ou com síndrome gripal sigam os 

procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o 

período que permanecerem na unidade.  

Podem ser utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na 

entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, 

elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as 

instruções sobre a forma correta para a higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da 

tosse.  

As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a boca 

ao tossir ou espirrar e a higiene das mãos. 

Garanta que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo COVID-19 ou outra 

infecção respiratória não fiquem esperando atendimento entre outros pacientes. Identifique 

um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes em espera sejam separados 

e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos.  
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De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem ser 

seguidas pelos serviços de saúde:  

1. Garanta a triagem e o isolamento rápido de pacientes com sintomas suspeitos de 

infecção pelo novo coronavírus ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse); 

● Identifique os pacientes em risco de ter infecção pelo novo coronavírus antes ou 

imediatamente após a chegada ao estabelecimento de saúde; 

 ● Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes sob investigação 

para o novo coronavírus durante ou antes da triagem ou registro do paciente: garantir que 

todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção 

respiratória ou contato com possíveis pacientes com o novo coronavírus. 

2. Oriente adequadamente a realização da higiene respiratória e etiqueta da tosse (por 

exemplo, colocando uma máscara cirúrgica sobre o nariz e a boca do paciente) e isole o caso 

suspeito ou confirmado em uma sala. 

 ● Forneça suprimentos para higiene respiratória e etiqueta da tosse, incluindo 

condições para a higiene das mãos e forneça máscaras cirúrgicas, nas entradas dos serviços 

de saúde, salas de espera de pacientes, etc.; 

3. Oriente sobre a necessidade da higiene das mãos frequente com água e sabonete 

líquido (40-60 segundos) OU preparação alcoólica a 70% (20 segundos); 

4. Oriente que os pacientes e profissionais de saúde evitem tocar olhos, nariz e boca 

com as mãos não lavadas; 

5. Realize a limpeza e a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência 

pelos pacientes e equipes assistenciais; 

 6. Oriente os profissionais de saúde a 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; 

7. Oriente os profissionais de saúde e profissionais de apoio a utilizarem 

equipamentos de proteção individual (EPI) durante a assistência direta aos pacientes ou que 

tenham contato com o paciente ou superfícies e materiais/produtos utilizados por ele e por 

seus acompanhantes/visitantes.  

 

Atenção: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser 

imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento. 

Observação: Se o profissional sair de um local para outro, em sequência, não há 
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necessidade de trocar óculos/protetor facial, máscara, somente avental e luvas, além de 

realizar a higiene de mãos. 

 

6.3 Durante a assistência à saúde 

 

 Quanto a disseminação, sabe-se até o momento que o novo coronavírus é transmitido 

pelo contato direto, principalmente por meio de gotículas respiratórias e pelo contato indireto 

por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que outros 

patógenos respiratórios se espalham.  

Desta forma, devem ser seguidas as seguintes orientações de Precauções durante a 

assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados:  

  ● garantir triagem, reconhecimento precoce e controle da fonte (isolar pacientes 

com suspeita de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2);  

● utilizar precauções padrão para todos os pacientes:  

     - As precauções padrão assumem que todas as pessoas estão potencialmente 

infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido no ambiente de 

assistência à saúde e devem ser implementadas para todos os casos suspeitos ou confirmados. 

Deve-se prestar muita atenção às capacitações sobre a colocação e retirada seguras de qualquer 

equipamento de proteção individual. 
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