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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE     

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDESUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDESUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDESUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE    

COORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA CLÍNICACOORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA CLÍNICACOORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA CLÍNICACOORDENAÇÃO DE GOVERNANÇA CLÍNICA    

    

    

1.1.1.1. Introdução Introdução Introdução Introdução     

Em virtude da prevenção e do Controle de Infecção pelo vírus SARS-COV2, tendo como 

fundamento a NOTA TÉCNICA GVIMS/ GGTES/ ANVISA N°04/2020 atualizada em 08/005/2020 

pela NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 06/2020 e Nº07/2020 orientamos as seguintes 

condutas: 

Quanto a disseminação, sabe-se até o momento que o novo Coronavírus (SARSCoV-2) 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 a importância do uso de 

equipamentos de proteção individual.  

 

2.2.2.2. Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo     

Orientar a equipe multiprofissional sobre o uso dos equipamentos de proteção por área 

de assistência dentro da instituição de saúde.  

 

3.3.3.3. Definições Definições Definições Definições     

    

O profissional deverá avaliar a exposição do risco: o risco previsto de exposição e grau de 

contato com sangue, fluidos corporais, gotículas respiratórias, e/ou pele exposta, com base nessa 
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avaliação, selecionar quais itens de EPI usar; de acordo com as áreas de atuação de cada 

profissional. Lista em anexo. 

 Desta forma, orientamos   seguir as seguintes orientações de precauções durante a 

assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados;  

●  EM TODOS os atendimentos devem ser realizadas a lavagem das mãos com água e 

sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%. 

● De acordo com o protocolo do MS/ ANVISA/OMS os profissionais de saúde deverão 

utilizar máscaras N95, FFP2, ou equivalente, somente ao realizar procedimentos 

geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação 

mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes 

da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, ou se o profissional for realizar 

procedimentos geradores de aerossóis ou estiver em área de isolamento onde esses 

procedimentos estão sendo realizados. 

● A máscara N95/PFF2 ou equivalente com válvula expiratória não poderá ser utilizada, 

pois ela permite a saída do ar expirado pelo profissional que caso esteja infectado, poderá 

contaminar pacientes, profissionais e o ambiente. 

●  De acordo com ANVISA, EXCEPCIONALMENTE, em situações atuais onde há carência de 

insumos, possíveis riscos de desabastecimento e para atender a demanda da epidemia 

da COVID-19, a máscara N95 ou equivalente poderá ser reutilizada pelo mesmo 

profissional, desde que cumpridos passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a 

contaminação do seu interior. Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada 

várias vezes durante o mesmo plantão pelo mesmo profissional (até 12 horas ou 

conforme definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do serviço 

de saúde).  

● O profissional deverá tomar as seguintes medidas de precaução antes de usar as 

máscaras N95 (além do prazo de validade designado pelo fabricante): ao remover a 

máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado para não tocar na superfície 

interna e acondicione em um saco osaco osaco osaco ou envelope de papelu envelope de papelu envelope de papelu envelope de papel com os elásticos para fora, para 

facilitar a retirada da máscara. Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, 

pois ela poderá ficar úmida e potencialmente contaminada. 

● Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou 

equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. 

Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente 

descartadas. 
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● A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além 

de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também pode levar ao 

desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.  

● Frisamos que a substituição das mascarás cirúrgicas se dará nos casos de sujidade e 

umidade de acordo com protocolos vigentes para COVID-19 ou a cada  p3 horas. 

● O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em 

procedimentos que podem gerar aerossóis, porém a Secretaria Municipal de Saúde 

orienta o uso do mesmo para todos os profissionais que atuam diretamente na 

assistência. Nos procedimentos que geram aerossóis devem ser substituídos a cada 

atendimento. 

● Os óculos de proteção ou   protetores faciais devem ser utilizados quando houver risco 

de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais, excreções, etc. 

Os óculos de proteção  ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional 

responsável pela assistência, devendo, imediatamente após o uso realizar a limpeza com 

água e sabão e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for 

compatível), hipoclorito de sódio ou outro desinfetante como o quaternário de amônio, 

na concentração recomendada pelo fabricante 

● As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto da epidemia 

da COVID-19 (casos suspeitos ou confirmados), em qualquer contato com o paciente ou 

seu entorno (precaução de contato). O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  

● Orientamos aos profissionais que realizam turno de trabalhos em estabelecimentos de 

saúde diferentes, sobre o manejo e cuidado com as vestimentas, ou seja, a substituição 

de roupas e sapatos em locais diferentes, bem como atenção a lavagem de roupa em 

domicilio.  

● Sobre as botas de PVC usadas pelos profissionais da higienização e limpeza: cabe aos 

profissionais zelar pela conservação do equipamento. As botas de PVC podem ser 

lavadas.  Recomendamos a limpeza com hipoclorito de sódio que deverá ser   usado para 

fazer a desinfecção do solado e das superfícies externas da bota.  
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Confira a lista de EPIs recomendadas para os profissionais de acordo com suaConfira a lista de EPIs recomendadas para os profissionais de acordo com suaConfira a lista de EPIs recomendadas para os profissionais de acordo com suaConfira a lista de EPIs recomendadas para os profissionais de acordo com suas respectivas áreas de s respectivas áreas de s respectivas áreas de s respectivas áreas de 

atuação;atuação;atuação;atuação;    

 

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

ATENDIMENTOATENDIMENTOATENDIMENTOATENDIMENTO    

RECEPÇÃO/CHEQUINHO/AIH/CONTE RECEPÇÃO/CHEQUINHO/AIH/CONTE RECEPÇÃO/CHEQUINHO/AIH/CONTE RECEPÇÃO/CHEQUINHO/AIH/CONTE 
COMIGO/TRIAGEM COMIGO/TRIAGEM COMIGO/TRIAGEM COMIGO/TRIAGEM 

ADMINISTRATIVA/PORTEIRO/GUARDA ADMINISTRATIVA/PORTEIRO/GUARDA ADMINISTRATIVA/PORTEIRO/GUARDA ADMINISTRATIVA/PORTEIRO/GUARDA 
MUNICIPAL/VIGILANTE/POSTO DE MUNICIPAL/VIGILANTE/POSTO DE MUNICIPAL/VIGILANTE/POSTO DE MUNICIPAL/VIGILANTE/POSTO DE 

MEDICAÇÃO/FARMÁCIA (assistência indireta)MEDICAÇÃO/FARMÁCIA (assistência indireta)MEDICAÇÃO/FARMÁCIA (assistência indireta)MEDICAÇÃO/FARMÁCIA (assistência indireta)    

EPI:                                                                                  
1. Máscara cirúrgica                                                      
ORIENTAÇÃO:                                                                    
1. Higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

CLASSIFICAÇÃO DE RISCOCLASSIFICAÇÃO DE RISCOCLASSIFICAÇÃO DE RISCOCLASSIFICAÇÃO DE RISCO    

EPI:                                                                                  
1. Máscara cirúrgica;                                                         
2. Óculos de proteção ou protetor facial;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
ORIENTAÇÃO:                                                         
1. Higienizar as mãos, antes e após o 
atendimento, com água e sabonete líquido 
OU preparação alcoólica a 70%;                                  
2.  Os profissionais de saúde deverão 
utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, óculos, avental, 
luva e gorro ao realizar procedimentos 
geradores de aerossóis como por exemplo, 
intubação ou aspiração traqueal, ventilação 
mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação 
manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;  ou quando estiver 
no mesmo ambiente;                                                        

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                  
1. Máscara cirúrgica para   sintomático; 
máscara de tecidop para  assintomático;                    
ORIENTAÇÃO:                                                                    
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; 
secreção nasal);                                       2. 
Higienizar mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                      
1. Máscara de tecido;                                         
ORIENTAÇÃO:                                                                    
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; 
secreção nasal);                                       2. 
Higienizar mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                   
1. Máscara cirúrgica;                                                                                       
2. Óculos de proteção ou protetor facial;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                        
ORIENTAÇÃO:                                                                                                     
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                      
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais;                                            
3. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada 
e com ar-condicionado ou ventilador desligado. 

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpezalimpezalimpezalimpeza, nutrição e , nutrição e , nutrição e , nutrição e 
manutenção etcmanutenção etcmanutenção etcmanutenção etc))))    

EPI:  EPI:  EPI:  EPI:                                                                                                                   
1. Máscara cirúrgica;                                                                                          
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                         
5. Gorro 
 
                                                                                                                 
ORIENTAÇÃO:                                                                                                     
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                  
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                             

DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                         
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Máscara de tecido e etiqueta respiratória;                                        
2. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                              
ORIENTAÇÃO:                                                                                                   
1. Máscara de tecido e etiqueta respiratória;                                       
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                   
1. Máscara cirúrgica;                                                                                          
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial e avental (para 
procedimentos que geram aerossóis);                                                     
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                         
ORIENTAÇÃO:                                                                                                
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                         
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação, coletas de amostras nasotraqueais. 

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpezalimpezalimpezalimpeza, nutrição e , nutrição e , nutrição e , nutrição e 
manutenção etcmanutenção etcmanutenção etcmanutenção etc))))    

EPI:                                                                                                                   
1. Máscara cirúrgica;                                                                                          
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
 
                                                                                                                         
ORIENTAÇÃO:                                                                                                 
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                         
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais;  

 
 

 

 

 

UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

CMECMECMECME    

ÁREA SUJAÁREA SUJAÁREA SUJAÁREA SUJA    



 

 

 

 

8 

 

TODOS OS TODOS OS TODOS OS TODOS OS 
PROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAIS    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                                       
1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente;                                                                                
2. Óculos de proteção ou protetor facial;                                                                              
3. Luvas (para limpeza e desinfecção, utililzar luva de borracha cano longo);        
4. Avental impermeável manga longa sobre capote de manga longa;                                        
5. Bota de borracha;                                                                                                             
6. Gorro;                                                                                                                                      
7. Demais recomendados pela RDC 15/2012.                                                               
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ÁREA LIMPAÁREA LIMPAÁREA LIMPAÁREA LIMPA    

TODOS OS TODOS OS TODOS OS TODOS OS 
PROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAIS    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                                   
2. Luvas procedimento;                                                                                                         
4.  Gorro;                                                                                                                              
5. Demais recomendados pela RDC 15/2012.                                                         
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

CONSULTÓRIO (MÉDICO/ENFERMAGEM) 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido PARA 

assintomático;                                                                           
 ORIENTAÇÃO:                                                                                                     
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                    
1. Máscara de tecido;                                                                                          
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                    
1. Máscara cirúrgica;                                                                                           
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais;                                             
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PROFISSIONAIS DE APOIO                PROFISSIONAIS DE APOIO                PROFISSIONAIS DE APOIO                PROFISSIONAIS DE APOIO                
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpezalimpezalimpezalimpeza, nutrição e , nutrição e , nutrição e , nutrição e 
manutenção etc.)manutenção etc.)manutenção etc.)manutenção etc.)    

EPI:                                                                                                                    
1. Máscara cirúrgica;                                                                                     
2. Protetor facial ou óculos de proteção;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                  
5. Gorro 
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                      
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                       

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1.Etiqueta respiratória;                                                                                        
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                           
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais. 
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PROFISSIONAIS DE APOIO         PROFISSIONAIS DE APOIO         PROFISSIONAIS DE APOIO         PROFISSIONAIS DE APOIO         
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                    
1. Máscara cirúrgica;                                                                                             
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                         
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais.                                   
3. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.  
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

COZINHACOZINHACOZINHACOZINHA    

MANIPULADORES DE MANIPULADORES DE MANIPULADORES DE MANIPULADORES DE 
ALIMENTOSALIMENTOSALIMENTOSALIMENTOS    

EPI:                                                                                                                             
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                       
2. Gorro                                                                                                                             
3. Demais recomendados pela RDC 216/2004.                                                        
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

ECG 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCONFIRMADOSCONFIRMADOSCONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica  para sintomático; assintomático máscara de 
tecido;                                                                                  
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                              
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara de tecido;                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                 
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                            
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. ÓculosO ou protetor facial  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                            
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                    
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                                                   
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                              

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     
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PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                        
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                               
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                               
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

ENFERMARIA 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica para sintomáticos; máscara de tecido para 
assintomáticos;                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                             
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara tecido;                                                                                                
ORIENTAÇÃO:                                                                                                  
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                 
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                       
2. Óculos de proteção ou protetor facial;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;   ou se estiverem no ambiente que 
estiver sendo gerado aerossóis.                                                                            
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nulimpeza, nulimpeza, nulimpeza, nutrição,trição,trição,trição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                             
1. Máscara cirúrgica;                                                                                          
2. Óculos; 
3.Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4.Luvas de procedimento;                                                                                     
5.Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.  
3-Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de 
amostras nasotraqueais;   ou se estiverem no ambiente que estiver 
sendo gerado aerossóis                                                                                        

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Etiqueta respiratória;                                                                                        
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                         
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                              
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                       
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                         
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas 
deamostras nasotraqueais. 
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PROFISSIONAIS DE APOIO PROFISSIONAIS DE APOIO PROFISSIONAIS DE APOIO PROFISSIONAIS DE APOIO     

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento (se necessário); 
3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                   
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

ESTABILIZAÇÃO 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                               
1. Máscara cirúrgica;                                                                                  
ORIENTAÇÃO:                                                                                                
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                   
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                  
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                     
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Mascara N95, PFF2 ou equivalente;                                                                    
2. Protetor facial; ou óculos de proteção;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                             
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, PFF2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;                                                                                        
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara N95/PFF2 ou equivalente;                                         
2. Óculos de proteção ou protetor facial; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                          
5. Gorro 
                                                                                                                    
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com 
água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                             
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano 
longo.                                                                                             

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                              
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Mascara cirúrgica e Etiqueta respiratória;                                             
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                              
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1. Máscara cirúrgica e Etiqueta respiratória;                                            
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara N95/PFF2 ou equivalente; 
2.Protetor facial ou óculos de proteção;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                             
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;                                                                                          



 

 

 

 

20 

 

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara N95/PFF2;                                                                                               
2. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                       
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                         
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                             
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                     
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

INALAÇÃO 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica;                                                                                  
ORIENTAÇÃO:                                                                                                            
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                 
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                 
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                             
1. Máscara N95/PFF2 ou equivalente;                                                                    
2. Óculos de proteção ou protetor facial  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;                                                                                        
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara N95/PFF2;                                                                                               
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                     
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;;                                          
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                               

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                         
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara N95/PFF2;                                                                                           
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para 
procedimentos que geram aerossóis);                                                       
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais ou no mesmo ambiente onde está sendo 
gerado aerossóis.  
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para 
procedimentos que geram aerossóis);                                                       
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO ISOLAMENTO     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                  
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                    
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara N95/PFF2;                                                                                   
2. Protetor facial, ou óculos de proteção  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                              
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;                                                                                            

PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE 
APOIO                     APOIO                     APOIO                     APOIO                     

(profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene 
e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                      
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                            
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha 
com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.   O uso de  
N95/PFF2 deve ser considerado em ambiente geradores de 
aerossóis.                                                                                         
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

LABORATÓRIO 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCONFIRMADOSCONFIRMADOSCONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido para 
assintomático;                                                                             
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                             
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara de tecido;                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                 
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Protetor facial ou óculos de proteção;  
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                        
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                         
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais.                                                                                        
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                  
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1.Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                               

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                         
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica;                                                                                             
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial; 
 avental (para procedimentos que geram aerossóis);                                        
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                     
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para 
procedimentos que geram aerossóis);                                                                   
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                           
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

LAVANDEIRALAVANDEIRALAVANDEIRALAVANDEIRA    

ÁREA SUJAÁREA SUJAÁREA SUJAÁREA SUJA    

TODOS OS TODOS OS TODOS OS TODOS OS 
PROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAIS    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                                       
1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente;                                                                                
2. Óculos de proteção ou protetor facial;                                                                              
3. Luvas (para limpeza e desinfecção, utililzar luva de borracha cano longo);    
4. Avental impermeável manga longa sobre capote de manga longa;                                        
5. Bota de borracha de cano longo;                                                                                      
6. Gorro;                                                                                                                               
7. Demais recomendados pela RDC 06/2012.                                                               
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ÁREA LIMPAÁREA LIMPAÁREA LIMPAÁREA LIMPA    

TODOS OS TODOS OS TODOS OS TODOS OS 
PROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAISPROFISSIONAIS    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                                       
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                                   
2. Luvas procedimento;                                                                                                         
4.  Gorro;                                                                                                                              
5. Avental impermeável;                                                                                                    
6. Demais recomendados pela RDC 06/2012.                                                               
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

CUIDADOS PÓSCUIDADOS PÓSCUIDADOS PÓSCUIDADOS PÓS----ÓBITOÓBITOÓBITOÓBITO    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDEDE SAÚDEDE SAÚDEDE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                                        
1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente (para procedimentos que geram 
aerossóis - ex.: extubação);                                                                                                         
2. Óculos de proteção ou protetor facial;  
3. Avental impermeável; 
4. Luva de procedimento; 
5. Gorro;                                                                                                                                    
6. Máscara cirúrgica;  
7. Propé. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70% após remover o EPI;                                                         
3. Desinfetar e tapar os orifícios de drenagem de feridas e punção de 
cateter com cobertura impermeável;                                                                       
4. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;                                    
5. Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para 
evitar extravasamento de fluidos corporais;                                                            
6.Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e 
desinfetar a superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, 
solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado 
junto a Anvisa);                                                                                        7. 
Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco 
biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3. 
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PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS 
DE APOIO                     DE APOIO                     DE APOIO                     DE APOIO                     

EPI:                                                                                                                                           
1. Máscara N95, FFP2, ou equivalente (para procedimentos que geram 
aerossóis - ex.: extubação);                                                                                            
2. Óculos; 
3. Avental impermeável; 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro;                                                                                                                               
6. Máscara cirúrgica;                                                                                    7. 
Capote sobreposto a vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70% após remover o EPI;                                                     
3. Desinfetar e tapar os orifícios de drenagem de feridas e punção de 
cateter com cobertura impermeável;                                                                       
4. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;                                    
5. Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para 
evitar extravasamento de fluidos corporais;                                                                           
6.Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e 
desinfetar a superfície externa do saco (pode-se utilizar álcool a 70º, 
solução clorada [0.5% a 1%], ou outro saneante desinfetante regularizado 
junto a Anvisa);                                                                                        7. 
Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco 
biológico; no contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

ODONTOLOGIAODONTOLOGIAODONTOLOGIAODONTOLOGIA    

PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDEDE SAÚDEDE SAÚDEDE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                                           
1. Máscara N95/PFFP2;                                                                                               
2. Protetor Facial;  
3. Avental impermeável; 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                                                              
3. Realizar sucção constante da saliva;                                                                      
4. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-
condicionado ou ventilador desligado;                                                                       
5. Evitar radiografias intraorais;                                                                                      
6. Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório;                         
7. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, 
são recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais 
para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao 
máximo a geração de aerossol. 

PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS 
DE APOIO (ASB)                   DE APOIO (ASB)                   DE APOIO (ASB)                   DE APOIO (ASB)                   

EPI:                                                                                                                                
1. Máscara N95, FFP2;                                                                                                          
2. Protetor facial; 
3. Avental impermeável; 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                                      
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                                                              
3. Realizar sucção constante da saliva;                                                                      
4. Atender em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar-
condicionado ou ventilador desligado;                                                                      
5. Evitar radiografias intraorais;                                                                                     
6. Utilizar enxaguatório bucal antimicrobiano pré-operatório;                         
7. Em casos em que o isolamento com dique de borracha não for possível, 
são recomendados dispositivos manuais, como as curetas periodontais 
para remoção de cáries e raspagem periodontal, a fim de minimizar ao 
máximo a geração de aerossol. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

POSTO DE INJEÇÃO/OBSERVAÇÃOPOSTO DE INJEÇÃO/OBSERVAÇÃOPOSTO DE INJEÇÃO/OBSERVAÇÃOPOSTO DE INJEÇÃO/OBSERVAÇÃO    

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica para sintomático; máscara de tecido para 
assintomático;                                                                              
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                    
2. Higienizar as  mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:EPI:EPI:EPI:                                                                                                                          
1. Máscara de tecido;                                                                                              
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                   
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE    

EPI:                                                                                                                               
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;;                                             
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais;                                                                                           
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene 

e limpeza, e limpeza, e limpeza, e limpeza, nutrição,nutrição,nutrição,nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                              
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                        
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                              
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de borracha 
com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                                       

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                               
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                             
1.Etiqueta respiratória;                                                                                            
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                               
ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                            
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE PROFISSIONAIS DE 
SAÚDESAÚDESAÚDESAÚDE    

EPI:                                                                                                                             
1. Máscara cirúrgica;                                                                                                
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, Óculos de proteção ou protetor facial de proteção ou 
protetor facial e avental (para procedimentos que geram 
aerossóis);                                                                                                    
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                              
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal,ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitaçãocardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de amostras nasotraqueais. 
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PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene (profissionais da higiene 

e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,e limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                          
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental (para 
procedimentos que geram aerossóis);                                                                      
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                       
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

RAIO X 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica sintomático; máscara de tecido 
assintomático;                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                             
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara de tecido;                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                             
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                        
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                    
5. Gorro 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                    

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     
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PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                        
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                               
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
4. Vestimenta padrão. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                               
1. Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇO 

SUTURA 

DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDEDURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE    

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica para sintomático e máscara de tecido para 
assintomático;                                                                               
ORIENTAÇÃO:                                                                                                           
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara de tecido;                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                                
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                
5. Gorro. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                      
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.                              

DEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDDEMAIS CASOS  QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19 19 19 19     
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PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                          
1.Etiqueta respiratória;                                                                                        
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.Etiqueta respiratória;                                                                                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    

EPI:                                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro. 
                                                                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%.                                          

PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     PROFISSIONAIS DE APOIO                     
(profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e (profissionais da higiene e 

limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,limpeza, nutrição,    
manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)manutenção, etc)    

EPI:                                                                                                                      
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                                   
5. Gorro. 
                                                                                                                            
ORIENTAÇÃO:                                                                                                       
1.  Higienizar as mãos, antes e após o atendimento, com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%;                                          
2. Profissionais da higiene e limpeza, acrescentar luvas de 
borracha com cano longo e botas impermeáveis de cano longo.            
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UNIDADEUNIDADEUNIDADEUNIDADE    
SERVIÇOSERVIÇOSERVIÇOSERVIÇO    

TRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTETRANSPORTE    SAMU E AMBULANCIA SANITÁRIA SAMU E AMBULANCIA SANITÁRIA SAMU E AMBULANCIA SANITÁRIA SAMU E AMBULANCIA SANITÁRIA     

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOSCASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS    

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

EPI:                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica para sintomático e máscara de tecido 
para assintomático;                                                                           
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                    
2. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

EPI:                                                                                                         
1. Máscara tecido;                                                                                     
ORIENTAÇÃO:                                                                                            
1. Usar lenços de papel (tosse; espirro; secreção nasal);                          
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDEPROFISSIONAIS DE SAÚDE    
(Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de 

enfermagem)enfermagem)enfermagem)enfermagem)    

EPI:                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica;                                                                             
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento; 
5. Gorro 
                                                                                                              
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                            
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores de aerossóis como por exemplo, intubação ou 
aspiração traqueal,ventilação mecânica invasiva e não 
invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 

PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM 
ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)    

EPI:                                                                                                                   
1. Máscara cirúrgica;                                                                                  
2. Óculos; 
3. Capote sobreposto a vestimenta padrão 
4. Luvas de procedimento;                                                                          
5. Gorro 
                                                                                                                 
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1. Higienizar as mãos frequente com água e sabonete 
líquido OU 
preparação alcoólica a 70%.                                                                        
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DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS DEMAIS CASOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVIDQUE NÃO SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS ACIMA COVID----19  19  19  19      

PACIENTEPACIENTEPACIENTEPACIENTE    

                                                                                                                 
ORIENTAÇÃO:                                                                                               
1.Etiqueta respiratória;                                                                               
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%. 

ACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTEACOMPANHANTE    

                                                                                                                 
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1.Etiqueta respiratória;                                                                     
2. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
(Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de (Médico/enfermeiro/técnico de 

enfermagem)enfermagem)enfermagem)enfermagem)    

EPI:                                                                                                           
1. Máscara cirúrgica;                                                                                  
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental 
(para procedimentos que geram aerossóis). 
                                                                                                                
ORIENTAÇÃO:                                                                                             
1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                              
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 

PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM PROFISSIONAIS DE APOIO EM 
ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)ASSISTÊNCIA DIRETA (Motorista)    

EPI:                                                                                                                         
1. Máscara cirúrgica;                                                                                            
2. Luvas de procedimento; 
3. Gorro, óculos de proteção ou protetor facial e avental 
(para procedimentos que geram aerossóis). 
                                                                                                                
ORIENTAÇÃO:                                                                                                                  
1. Higienizar mãos frequente com água e sabonete líquido 
OU 
preparação alcoólica a 70%;                                                                                              
2.  Os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração 
traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
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intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 

 

 

4.4.4.4. Considerações finais Considerações finais Considerações finais Considerações finais     

Ressaltamos que as orientações se aplicam ao cenário atual, período este de pandemia, e 

pela alta transmissibilidade do vírus onde os profissionais estão expostos a uma quantidade 

significativa de pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde. Orientamos aos 

gestores das unidades aplicar o protocolo por áreas.  

A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso não deve ser usada quando se deveria usar a 

máscara cirúrgica (durante a assistência ou contato direto, a menos de 1 metro de pacientes), ou 

quando se deveria usar a máscara N95/PFF2 ou equivalente (durante a realização de 

procedimentos potencialmente geradores de aerossóis) 

TODOS os profissionais deverão fazer uso da máscara de proteção nas instituições de saúde, 

bem como pacientes e acompanhantes. 

 Frisamos sobre a preocupação da Secretaria Municipal de Saúde com todos os seus 

profissionais e não está medindo esforços para que não falte insumos, todavia alertamos sobre a 

responsabilidade e consciência no uso de EPIs, pois assim como em todo o país estamos sujeitos 

a riscos de possíveis desabastecimentos nos grandes centros de distribuição.  

 

 

 

    

ReferênciasReferênciasReferênciasReferências    
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1-Nota técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020.Orientações para serviços de saúde: 

medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos 

casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (sars-cov-2)- 

atualizada em 31/03/2020. 

 

2-Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico para o novo Coronavírus 

(2019-nCoV). Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência. 

Coordenação-Geral de Urgência. Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 

 

3-Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 

Nº 05. Secretaria de Vigilância em Saúde SVS/MS-COE - Mar. 2020. 

 

4- NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DE COVID-19 DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. (COMPLEMENTAR À NOTA 

TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020). Gerência de Vigilância e Monitoramento em 

Serviços de Saúde. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. 

 

5-NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 06/2020 ORIENTAÇÕES PARA A PREVENÇÃO 

E O CONTROLE DAS INFECÇÕES PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) EM 

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS - Revisão: 29.05.2020 (COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA 

GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020) Gerência de Vigilância e Monitoramento em Serviços de 

Saúde. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. 
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