RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE DISSEMINAÇÃO DO
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) NO HEMOAM
SERVIÇOS AMBULATORIAIS
SETOR
Recepção do
serviço/
Cadastro/ SAME

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS
Profissional da
recepção, segurança,
entre outros.

Profissionais de saúde
Triagem/
Mensuração

Pacientes em geral

CONSULTÓRIOS
MÉDICOS/
ENFERMAGEM

SALA DE
PROCEDIMENTOS

ATIVIDADES

TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO

- higiene das mãos
Qualquer atividade, mesmo - manter distância de pelo menos 1 metro
que não envolva contato a - Máscara N95/PFF2
- Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento
menos de 1 metro com
maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
pacientes
- higiene das mãos
- manter distância de pelo menos 1 metro
- Mascara N95/PFF2
Triagem Preliminar
- Óculos ou Viseira
- Medida de Precaução Padrão
- Avental Descartável
- higiene das mãos
- higiene respiratória/etiqueta da tosse
- Uso obrigatório da máscara cirúrgica
- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
Qualquer

- Higiene das mãos
- Manter distância de pelo menos 1 metro
- Mascara N95/PFF2
Profissionais de Saúde Consultas Eletivas/urgência - Óculos ou Viseira
- Medidas de Precaução Padrão
- Touca Descartável

Administração de
Profissionais de Saúde medicamentos/realização
de exames

- higiene das mãos
- manter distância de pelo menos 1 metro
- Mascara N95/PFF2
- Óculos / Viseira
- Medida de Precaução Padrão
- Avental Descartável
- Touca Descartável
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- higiene das mãos
- manter distância de pelo menos 1 metro
Profissionais de
Procedimentos diversos - Mascara N95/PFF2
- Óculos / Viseira
saúde
- Medida de Precaução Padrão
CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
- Avental Descartável
- - Touca
- higiene das mãos
FISIOTERAPIA,
SERVIÇO SOCIAL, Profissionais de saúde Diversas
- manter distância de pelo menos 1 metro
PSICOLOGIA, ETC e outros
- Mascara N95/PFF2
- Óculos / Viseira
- Medida de Precaução Padrão

SERVIÇOS HOSPITALARES
SETOR

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

Profissionais de saúde

Profissionais de saúde

Quarto / Área /
Enfermaria / Box

ATIVIDADES

Durante a assistência, sem
procedimentos que possam
gerar aerossóis

Durante a realização de
procedimentos que possam
gerar aerossóis

TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
- higiene das mãos
- óculos ou protetor facial
- Mascara N95/PFF2
- Touca Descartável
- avental* durante a assistência ao paciente
- luvas de procedimento durante a assistência ao paciente
- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
- higiene das mãos
- Gorro Descartável
- óculos de proteção ou protetor facial
- máscara N95/PFF2
- Touca Descartável
- avental* durante a assistência ao paciente
- luvas de procedimento durante a assistência ao paciente
Observação: Em áreas coletivas em que são realizados procedimentos geradores de
aerossóis é necessário a avaliação de risco quanto a indicação do uso máscara N95/PFF2
ou equivalente por outros profissionais dessa área, que não estão envolvidos diretamente
com esse procedimento, como os profissionais de apoio.
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de pacientes
suspeitos ou
confirmados de
COVID-19

Quarto / Área /
Enfermaria / Box
de pacientes
suspeitos ou
confirmados de
COVID-19

Áreas
administrativas

- higiene das mãos
- óculos ou protetor facial (se houver risco de respingo de material orgânico ou químico)
- máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar
gorro, se precisar realizar a higiene do quarto/área/box em que há a realização de
procedimentos geradores de aerossóis Atenção: essa situação deve ser evitada, mas se
Profissionais da higiene
for imprescindível que essa higienização seja feita nesse momento, deve-se usar a
e limpeza
Realizam
a higiene do máscara N95/PFF2 atendendo as orientações definidas pela CCIH do serviço de saúde).
quarto/área/box do paciente - avental (se houver risco de contato com fluidos ou secreções do paciente que possam
ultrapassar a barreira do avental de contato, o profissional deve usar avental
impermeável)
- luvas de borracha de cano longo
- botas impermeáveis
- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas

Acompanhantes

Todos
profissionais,
incluindo profissionais
de saúde que não
atendem pacientes e
não circulam em áreas
de assistência à
pacientes

no quarto/área/box do
paciente

- higiene das mãos
- máscara cirúrgica
- manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
- orientar o acompanhante a sair do quarto/área/box do paciente quando for
realizar procedimentos gerador de aerossol

Tarefas administrativas e
qualquer atividade que não
envolva contato a menos de
1 metro com pacientes ou
circulação em áreas de
assistência à pacientes.

- higiene das mãos
- manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
- máscaras cirúrgicas
- Se necessário e possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o
distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
- Servidores que visitarem a área critica como os da TI utilizar N95/PFF2 e solicitar
avental descatável para circular no SETOR

Permanecem
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HEMOCENTRO
SETOR

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

ATIVIDADES

Profissional
da Qualquer atividade, mesmo
Recepção do
recepção,
segurança, que não envolva contato a
menos de 1 metro
serviço/ cadastro entre outros.
com pacientes

Laboratório

ÁREAS
SEGUNDO A
CRITICIDADE

Profissionais de saúde
do laboratório

Profissionais de saúde

Manipulação de amostras

Diversas
Administrativos

TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
- higiene das mãos
- manter distância de pelo menos 1 metro
- Máscara N95/PFF2
- Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento
maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
- higiene das mãos
- óculos ou protetor facial (se houver risco de respingos)
- Máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2, e também usar gorro, caso haja
risco de geração de aerossol durante a manipulação da amostra)
- avental durante a realização de atividades de manipulação de amostras respiratórias
- luvas de procedimentos
- Medidas de Precaução Padrão
- Higiene das mãos
- Mascara cirúrgica
- Medidas de Precaução Padrão segundo a atividade desenvolvida
- Evitar aglomeração

HEMOCENTRO
SETOR

PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS

ATIVIDADES
Consultas

Profissionais de saúde

TRIAGEM E
COLETA DE

Coleta
Hematócrito
Mensuração

TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
- higiene das mãos
- Máscara N95/PFF2
- manter distância de pelo menos 1 metro
- Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento
maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
- Medidas de Precaução Padrão
- Higiene das mãos
- Máscara N95/PFF2
- Avental
- Touca
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DOADORES
Agentes
administrativos

Qualquer

Sem contato com o
público
Doadores
Qualquer

Demais
Áreas
Administrativas

- Medidas de Precaução Padrão
- Evitar aglomeração
- higiene das mãos
- mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
- máscara cirúrgica
- Evitar aglomeração
- higiene das mãos
- mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
- máscaras de tecido/cirúrgica
- Evitar aglomeração

- higiene das mãos
- máscara cirúrgica
- manter distância de pelo menos 1 metro
Qualquer
Sem contato com o público - evitar aglomeração

Trabalhadores da
saúde

externo
- Higiene das mãos

Com contato com o público - Máscara N95/PFF2
externo
- Manter distância de pelo menos 1 metro
UNIDADE
MÓVEL

Profissionais de saúde

Triagem/Coleta
Administrativos

- Evitar aglomeração
- higiene das mãos
- máscara N95/PFF2
- manter distância de pelo menos 1 metro
- Medidas de Precaução Padrão
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SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA
CENÁRIO

Ambulâncias e
veículos de
transporte de
pacientes

Ambulâncias e
veículos de
transporte de
pacientes

PESSOAS
ENVOLVIDAS

Profissionais de
saúde

Motorista

ATIVIDADES
Transporte/atendimento
pré-hospitalar
de pacientes suspeitos
ou confirmados de
COVID19 para serviços de
saúde (referência ou
não).
Transporte/atendimento
pré-hospitalar de
pacientes com outros
diagnósticos (não é
suspeito ou confirmado
de COVID-19)

TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
- Higiene das mãos
- Óculos de proteção ou protetor facial
- Máscara cirúrgica ou trocar por máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar
gorro (caso seja realizado procedimento que possa gerar aerossóis)
- Avental durante a manipulação/atendimento do paciente
- Luvas de procedimento durante a manipulação/atendimento do paciente

- higiene das mãos
- máscara cirúrgica (EPI de acordo com as precauções padrão e, se necessário,
precauções específicas)

Envolvido apenas na
condução do
paciente com
suspeita de COVID19 - Higiene das mãos
- Manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
eo
- Máscara N95/PFF2
compartimento do
motorista é separado
do paciente suspeito ou
confirmado de COVID-19
- Higiene das mãos
Auxiliar na colocação ou - Óculos de proteção ou protetor facial
- Máscara N95/PFF2
retirada de paciente
suspeito ou confirmado - Avental durante a manipulação do paciente
- Luvas de procedimento durante a manipulação do paciente
de COVID-19

Nenhum contato a
menos de 1 metro do
paciente com suspeita
de COVID-19, mas
nenhuma separação
entre os
compartimentos do
motorista e do paciente
Se for circular
internamente nos
hospitais

- Higiene das mãos
- Máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar gorro (caso seja realizado
procedimento que possa gerar aerossóis)

** MS Protocolo do Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV): Deverão ser utilizadas máscaras tipo N95, N99, N100, PFF2,
ou PFF3 sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis (intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e
broncoscopias).
Fonte: 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 09/09/2021
NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS
INFECÇÕES POR SARS-CoV-2 (COVID-19) DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. (COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020) – ATUALIZADA EM 23/07/2021
*O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou avental impermeável a depender do quadro clínico do paciente e da natureza e grau de interação do
profissional com o paciente

