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GUIA DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO E RECOMENDAÇÕES DE CONTROLE PARA PACIENTES 

COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 EM INSTALAÇÕES DE SAÚDE 

CONCEITOS CHAVE: 

 Limitar a entrada de germes. Cancele procedimentos eletivos, use telemedicina quando possível, limite 

pontos de entrada e gerencie visitantes, rastreie pacientes para sintomas respiratórios, encoraje pacientes a 

hábitos de higiene utilizando alternativas como máscaras faciais (por ex. utilizar lenços ao tossir). 

 Isole pacientes sintomáticos assim que possível. Delimite ambientes separados, áreas de triagem bem 

ventiladas, coloque os pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 em quartos separados, com a 

porta fechada e banheiro privativo (se possível), priorize salas de isolamento com pressão negativa para 

pacientes submetidos a procedimentos de geração de aerossóis. 

 Proteja profissionais da área de saúde. Enfatize a higiene das mãos, instale barreiras para limitar contato 

com os pacientes na triagem, agrupe os pacientes com COVID-19, limite o tamanho da equipe que cuida 

deste paciente, priorize respiradores e salas de isolamento com pressão negativa para procedimentos de 

geração de aerossóis, implemente o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). 

 

PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE (PAS) 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
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Para os fins deste documento, profissional da área da saúde refere-se a todas as pessoas pagas e não pagas que 

atendem em estabelecimentos de saúde com potencial para exposição direta ou indireta a pacientes ou materiais 

infecciosos, incluindo: 

 substâncias corporais 

 suprimentos, dispositivos e equipamentos médicos contaminados 

 superfícies ambientais contaminadas 

 ar contaminado 

INTRODUÇÃO: 

Este guia foi atualizado com base nas informações disponíveis atualmente sobre o COVID-19 e a atual situação nos 

Estados Unidos, que inclui casos de transmissão comunitária, infecções nos profissionais da saúde e falta de 

máscaras faciais, respiradores de máscaras faciais de filtragem (comumente conhecida como respiradores N95), e 

vestimentas. 

 Esta orientação é aplicável a todas as configurações de assistência médica dos Estados Unidos. Esta 

 orientação não se destina a ambientes que não sejam de saúde (por exemplo, escolas) OU para pessoas fora 

 de ambientes de saúde. Para obter recomendações sobre gerenciamento clínico, transporte médico aéreo 

 ou terrestre ou configurações de laboratório, consulte o site principal do CDC sobre COVID-19 . 

Modo de transmissão:   Relatos prévios sugerem que a transmissão de pessoa a pessoa acontece mais comumente 

durante exposição próxima a uma pessoa infectada com COVID-19, principalmente via gotículas produzidas quando 

a pessoa infectada tosse ou espirra. As gotículas podem pousar na boca, nariz e olhos de pessoas próximas, ou 

serem inalados pelos pulmões daqueles que estão próximos. A contribuição de pequenas partículas respiráveis, por 

vezes chamadas de aerossóis ou núcleos de gotícula, para transmissão por proximidade é atualmente incerta. 

Contudo, a transmissão pelo ar pessoa a pessoa a longa distância é improvável. 

Falta de equipamento de proteção individual: Controlar exposições a infecções ocupacionais é um método 

fundamental de proteção dos profissionais da área de saúde. Tradicionalmente, há uma hierarquia de controle que 

determina como implementar medidas factíveis e efetivas de controle de infecção. Esta hierarquia classifica os 

controles de acordo com sua confiabilidade e sua efetividade, isso inclui medidas estruturais, administrativas e 

termina com o uso de equipamentos de proteção individual (EPI). Os EPIs são a forma menos efetiva de controle, 

pois envolve um alto nível de envolvimento do trabalhador, e é altamente dependente do seu uso adequado e 

correto, uso consistente. 

Muitos distribuidores nos Estados Unidos têm reportado falta de EPIs, especialmente máscaras N95, vestes de 

proteção e máscaras faciais. Instalações de saúde são responsáveis pela proteção de sua equipe a patógenos, o que 

inclui prover os EPIs apropriados. 

Em tempos de escassez, alternativas para N95 devem ser consideradas, o que inclui outras classes de máscaras 

faciais, meia-máscara elastomérica e respiradores purificadores de ar com peça facial completa, e respiradores 

purificadores alimentados por ar são factíveis. Cuidados especiais devem ser adotados para assegurar que 

respiradores sejam reservados para situações em que a proteção respiratória seja a mais importante, como 

procedimentos com potencial geração de aerossóis em pacientes suspeitos ou confirmados para COVID-19 ou 

provisão de cuidado para pacientes com outras infecções as quais a proteção respiratória seja fortemente indicada 

(por ex. tuberculose, sarampo, varicela). 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/guidance-hcp.html
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Não há previsões de reposição de estoque para estes equipamentos. Informações sobre estratégias para otimizar o 

fornecimento atual de máscaras N95, incluindo informações sobre uso de aparelhos que podem aumentar os níveis 

de proteção respiratória (ex. respiradores com purificadores [PAPRs]), quando há pouca disponibilidade de N95, e 

uma lista de verificação para ajudar as unidades de saúde a priorizar a implementação das estratégias está 

disponível. 

Capacidade de toda a área de saúde continuada: o uso de N95 ou equipamentos de alto nível são recomendados 

para a equipe de saúde tenham sido medicamente esclarecidos, treinados e testados, no contexto do programa de 

proteção respiratória. A maior parte das estruturas de saúde, incluindo instalações de hemodiálise, não possuem 

programas de proteção respiratória ou testaram os profissionais da saúde, dificultando a implementação das 

recomendações da versão prévia desse guia. Isso pode levar a transferências desnecessárias de pacientes 

confirmados ou em suspeita para COVID-19 para outras instituições (por exemplo, hospital de cuidados intensivos) 

para avaliação e atendimento. Em áreas com transmissão comunitária, unidades de pronto atendimento serão 

rapidamente sobrecarregadas por transferências de pacientes com quadros leves que não necessitam de 

hospitalização. 

Muitas das recomendações descritas neste guia (por exemplo, procedimentos de triagem, controle de fontes) já 

deveriam fazer parte de programas de controle de infecção pensados para prevenir transmissão de outras infecções 

respiratórias sazonais. Será desafiador distinguir o COVID-19 de outras infecções respiratórias, intervenções terão 

que ser amplamente aplicadas, e não limitadas apenas aos pacientes com confirmação de COVID-19. 

Este guia é aplicável para todas as unidades de saúde dos Estados Unidos da América. Este guia não se aplica a 

outros ambientes que não são voltados a cuidados de saúde, como escolas ou pessoas fora do ambiente de saúde. 

Para recomendações sobre manejo clínico, transporte aéreo ou terrestre, ou de ambiente laboratorial visite o site 

principal da CDC sobre COVID-19. 

Definição de profissional da área da saúde (PAS) – Para os fins deste documento, PAS refere-se a todas as pessoas 

pagas e não pagas que atendem em estabelecimentos de saúde com potencial para exposição direta ou indireta a 

pacientes ou materiais infecciosos, incluindo substâncias corporais, suprimentos médicos contaminados, 

dispositivos e equipamentos, superfícies ambientais contaminadas e ar contaminado. 

RECOMENDAÇÕES: 

1. Minimize as chances de exposições: 

 

Garanta que as políticas e práticas estejam em vigor para minimizar exposições a patógenos respiratórios, 

incluindo SARS-CoV-2, o vírus causador da COVID-19. Medidas deverão ser implementadas antes da chegada do 

paciente, no momento da chegada e durante a visita, até que o quarto deste paciente esteja desinfetado e 

limpo. É particularmente importante proteger indivíduos com risco elevado dos resultados adversos do COVID-

19 (por ex. idosos com comorbidades), incluindo o profissional de saúde que se enquadra em algum grupo de 

risco. 

Antes da chegada:  

 Ao agendar as consultas de atendimento médico de rotina (ex. avaliação anual ou cirurgias 

eletivas), instrua pacientes para ligar antes e discutir a necessidade de reagendar a consulta se 

ele desenvolver sintomas de infecção respiratória (por ex. tosse, febre e dor de garganta) no 

dia em que eles estão agendados. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/checklist-n95-strategy.html


Acesse: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-covid-19/                                                           4 
 

 Ao agendar consultas, que demandam avaliação de possível infecção respiratória, use 

protocolos de triagem, dirigidos por uma enfermeira, para determinar se a consulta é 

necessária ou se o paciente pode ser manejado em domicílio. 

 Se o paciente precisa ir à consulta, instrua-o a ligar antes para informar os profissionais da 

triagem se ele tiver sintomas de infecção respiratória (ex. tosse, dor de garganta ou febre) e 

para tomar as medidas apropriadas de prevenção (ex. seguir procedimentos de triagem, uso 

de máscara facial na sua entrada e durante toda sua visita, e caso o uso de máscara não seja 

bem tolerado, usar um lenço para conter as secreções respiratórias). 

 Se o paciente está chegando por transporte emergencial, a equipe de emergência deve avisar 

o departamento de recebimento da emergência ou as instalações de saúde e seguir os 

protocolos de transporte locais ou regionais previamente acordados. Isso permitirá uma 

preparação prévia por parte da unidade que vai receber o paciente. 

 

Na chegada e durante a visita: 

 Considere limitar os pontos de entrada da edificação. 

 Tome medidas para garantir que todas as pessoas com sintomas de COVID-19, ou outras 

infecções respiratórias (febre e tosse), adotem medidas de higiene respiratória, a maneira 

correta de tossir (ver apêndice), higiene das mãos e procedimentos de triagem durante toda a 

duração da visita. 

 Colocar alertas visuais (por ex. sinais, pôsteres) na entrada e em locais estratégicos (por 

ex. sala de espera, elevadores, cafeteria), para fornecer instruções aos pacientes e aos 

profissionais da saúde (em linguagens apropriadas) sobre higiene das mãos, higiene 

respiratória e modo de tossir de forma mais segura. Estas instruções devem incluir 

maneiras de se usar lenços para cobrir nariz e boca quando tossindo ou espirrando, de 

se descartar estes lenços e itens contaminados no recipiente de resíduos, e como e 

quando lavar as mãos. 

 Garanta suprimentos de higiene respiratória e etiqueta pessoal para tosse, incluindo 

esfregar as mãos com álcool 60-95%, lenços, e lixeiras que podem ser abertas sem o uso 

das mãos, na entrada de instalações de saúde, salas de espera, e locais de check-in do 

paciente. 

 Instalar barreiras físicas (por ex. janelas de vidro ou de plástico) em áreas da recepção 

para evitar contato próximo dos profissionais da triagem com pacientes potencialmente 

infectados. 

 Considerar a instalação de estações de triagem do lado de fora do estabelecimento de 

saúde, para triar os pacientes antes da entrada na unidade. 

 Garanta triagem rápida e segura e isolamento dos pacientes com sintomas suspeitos de COVID-

19 ou outras infecções respiratórias (por ex. febre e tosse): 

 Priorize a triagem de pacientes com sintomas respiratórios. 

 A equipe da triagem deve ter um bom suprimento de máscaras faciais e lenços para 

pacientes com sintomas de infecção respiratória. Estes devem ser fornecidos aos 

pacientes com sintomas de infecção respiratória já na entrada da unidade. Fontes de 

controle (colocando uma máscara facial sobre a boca e nariz de um paciente 

sintomático) podem ajudar a prevenir a transmissão para outros. 
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 Garantir que, no momento em que o paciente chega à unidade, todos os pacientes 

tenham sido questionados sobre a presença de sintomas de infecção respiratória e 

histórias de viagem para áreas que estejam com transmissão de COVID-19 ou contato 

próximo com pacientes infectados pelo COVID-19. 

 Isolar os pacientes em uma sala de exame com as portas fechadas. Se as salas de exame 

não estiverem facilmente disponíveis, garantir que o paciente não tenha permissão para 

esperar entre os outros pacientes procurando atendimento. 

 Identificar um outro local, separado, bem ventilado que permita que os 

pacientes na espera sejam separados por 6 pés ou mais (mais que 183 cm), com 

fácil acesso a equipamentos de higiene respiratória. 

 Em alguns cenários, pacientes podem ter que esperar em um veículo pessoal ou 

do lado de fora da unidade de atendimento, onde ele pode ser avisado por 

telefone celular quando chegar sua vez de ser avaliado. 

 Incorporar na prática os questionamentos de quaisquer sintomas respiratórios em todos 

aqueles pacientes que visitam a unidade diariamente. Manejar todos os pacientes com febre 

inexplicada ou sintomas respiratórios com todas as devidas precauções de contágio. 

Recomendações adicionais durante períodos de transmissão comunitária: 

 Explore alternativas à triagem e visitas presenciais. 

 Aprenda a melhor forma de como se preparar para transmissão comunitária aqui. 

 Determine uma área da unidade (por ex. um prédio acessório ou estrutura temporária) ou 

identifique um local na área para ser um “centro de avaliação de vírus respiratório”, onde 

pacientes com sintomas respiratórios ou febre possam buscar avaliação e cuidados. 

 Cancele atividades de atenção em saúde em grupos (por ex. terapia grupal e atividades 

recreativas). 

 Adie procedimentos eletivos, cirurgias ou visitas de pacientes não urgentes. 

 

2. Aderir às clássicas precauções de transmissão: 

 

Precauções padrões partem do pressuposto de que todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou 

colonizadas por um patógeno que pode ser transmitido em ambiente médico. Elementos destas precauções 

padrões, que se aplicam à pacientes com infecções respiratórias, incluindo COVID-19, estão descritos abaixo. 

Atenção deve ser dada ao treinamento e colocação adequada (vestir-se), despir-se (tirar-se) e descarte de 

qualquer EPI. Este documento não enfatiza todos os aspectos destas precauções padrões (por ex. injeção de 

segurança), que são necessárias para o cuidado de todo paciente; a descrição completa é fornecida no Guia de 

precauções para isolamento: prevenindo a transmissão de agentes infecciosos em ambiente de saúde. 

 

PAS (ver sessão 5 para medidas para visitantes que não PAS) que entram em uma sala com paciente suspeito ou 

confirmado para COVID-19 devem obrigatoriamente aderir as precauções padrões de segurança e usar 

respirador ou máscara, vestes, luvas e proteção aos olhos. Quando disponíveis, respiradores (ao invés de 

máscaras faciais) são preferíveis; eles devem ser priorizados para situações onde proteção respiratória é mais 

importante e para cuidado de pacientes que requerem precauções de via aérea (ex. tuberculose, sarampo e 

varicela).  Informações sobre a duração recomendada das precauções de transmissão estão disponíveis em 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html. 

  

 Higiene das mãos: 

 PAS devem realizar a higiene das mãos antes e depois de entrar em contato com todos os 

pacientes, em contato com materiais potencialmente infectados, e antes de colocar e depois de 

retirar os EPIs, incluindo as luvas. A higiene das mãos após a remoção de EPI é particularmente 

importante para remover qualquer patógeno que possa ter sido transferido para as mãos 

durante a remoção do equipamento. 

 PAS devem realizar a higiene das mãos usando álcool em gel 60-95% ou lavando as mãos com 

água e sabão por no mínimo 20 segundos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, use sabão e 

água antes de retornar ao uso de álcool em gel. 

 As instituições de saúde devem garantir que suprimentos de higienização das mãos estejam 

facilmente disponíveis para todos os trabalhadores em todos os locais de cuidado de saúde.  

 

 Equipamentos de proteção individual: 

 Os profissionais devem selecionar o EPI adequado e devem ser providos destes equipamentos 

de acordo com os padrões OSHA de EPI (29 CFR 1910 Subparte I). PAS devem receber 

treinamento e demonstrar o entendimento de: 

 Quando usar o EPI. 

 Quando o EPI é necessário. 

 Como vestir, usar e remover o EPI apropriadamente de maneira a evitar a auto 

contaminação. 

 Como descartar ou desinfetar e manter um EPI corretamente. 

 As limitações de cada EPI. 

Todo EPI reutilizável deve ser adequadamente limpo e descontaminado entre seus períodos de 

uso.  Todas as unidades devem ter políticas de descarte destes equipamentos. Os EPIs 

necessários ao atendimento de paciente com possível quadro de COVID-19 são: 

Respirador ou máscara facial  

 Respirador ou máscara facial (se o respirador não estiver disponível) antes de entrar em 

área com o paciente. 

 Máscaras N95 são necessárias para realização de procedimentos com possível geração 

de aerossóis. Máscaras e respiradores descartáveis devem ser removidos e descartados 

após sair da região ou sala em que está o paciente e fechar a porta. É importante 

realizar a higienização das mãos após a remoção destes equipamentos.  

 Quando o suprimento de equipamentos das instalações for resolvido, estas instituições 

devem retornar ao uso de respirador em pacientes com suspeita ou confirmação de 

COVID-19. 

 

Proteção aos olhos: 

 Devem ser colocadas (óculos ou escudo de rosto) antes de ingressar em ambiente com 

paciente suspeito para COVID-19. Óculos pessoais e lentes de contato NÃO são 

considerados como proteção adequada aos olhos. 

 Remover a proteção ao sair da área do paciente. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/disposition-hospitalized-patients.html.
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910
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 Proteções aos olhos reutilizáveis (ex. óculos) devem ser limpos e desinfetados de acordo 

com as instruções do fabricante antes de reutilizados. Proteções descartáveis devem ser 

descartadas após o uso. 

 

Luvas 

 Colocar luvas de procedimento não estéreis antes de entrar na área do paciente.  

  Trocar de luvas caso elas se rompam ou fiquem demasiadamente contaminadas. 

 Remover e descartar as luvas ao sair da sala do paciente e imediatamente realizar a 

higiene das mãos. 

 

Vestimentas 

 Colocar veste isolante na entrada da área com paciente suspeito ou infectado por 

COVID-19. Remova e descarte as vestes antes de sair da sala do paciente. 

 Se há pouco suprimento de vestes, elas devem ser priorizadas para: 

 Procedimentos geradores de aerossóis. 

 Atividades de atendimento onde são esperados contato com sprays ou 

gotículas de secreção. 

 Atividades de atendimento de alto contato com pacientes que 

oferecem oportunidades de transferir patógenos para as mãos e roupas 

de profissionais de saúde. Exemplos incluem: 

 Vestir 

 Dar banho 

 Transferências 

 Cuidados de higiene 

 Troca de lençóis 

 Trocar peças íntimas ou ajudar com idas ao banheiro 

 Cuidar ou usar dispositivos 

 Cuidados de ferimentos 

 

3. Acomodação do paciente: 

 Para pacientes com COVID-19 ou outras infecções respiratórias, avalie a necessidade de hospitalização. Se a 

hospitalização não for clinicamente necessária, o atendimento domiciliar será preferível se a situação do 

indivíduo permitir. 

 Se admitido, coloque um paciente diagnosticado ou suspeito de COVID-19 em um quarto individual com a 

porta fechada. O paciente deve ter um banheiro privativo. 

 As salas de isolamento para infecções transmitidas por via aérea (AIIRs) (consulte a definição de AIIR 

no apêndice) devem ser reservadas aos pacientes que serão submetidos a procedimentos geradores 

de aerossóis (consulte a seção Procedimentos geradores de aerossóis). 

 Como medida para limitar a exposição dos profissionais e conservar o EPI, as instalações podem considerar 

a designação de unidades inteiras dentro da instalação, com um profissional dedicado, para cuidar de 

pacientes infectados ou suspeitos de COVID-19. Dedicado significa que o profissional é designado para 

cuidar apenas desses pacientes durante o turno. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
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 Determine como as necessidades da equipe serão atendidas à medida que o número de pacientes 

infectados ou suspeitos aumenta e o profissional adoece e é excluído do trabalho. 

 Pode não ser possível distinguir pacientes que têm COVID-19 de pacientes com outros vírus 

respiratórios. Assim, pacientes com diferentes patógenos respiratórios provavelmente estarão 

alojados na mesma unidade. No entanto, apenas pacientes com o mesmo patógeno respiratório 

podem ser alojados na mesma sala. Por exemplo, um paciente com COVID-19 não deve ser alojado 

na mesma sala que um paciente com uma infecção respiratória não diagnosticada. 

 Durante períodos de acesso limitado a respiradores ou máscaras, as instalações podem aceitar que 

o profissional remova apenas luvas e aventais (se usado) e realize a higiene das mãos entre 

pacientes com o mesmo diagnóstico (por exemplo, COVID-19 confirmado) enquanto continua a usar 

a mesma proteção ocular e respirador ou máscara facial (ou seja, uso prolongado). O risco de 

transmissão pela proteção ocular e pelas máscaras faciais durante o uso prolongado deve ser muito 

baixo. 

 O profissional deve tomar cuidado para não tocar na proteção ocular e no respirador ou 

máscara facial. 

 A proteção ocular e o respirador ou máscara facial devem ser removidos, e a higiene das 

mãos deve ser realizada, se os equipamentos de proteção estiverem danificados ou sujos ao 

sair da unidade. 

 O profissional deve seguir rigorosamente as práticas básicas de controle de infecção entre os 

pacientes (por exemplo, higiene das mãos, limpeza e desinfecção de equipamentos 

compartilhados). 

 O transporte e o movimento do paciente para fora da sala devem ser limitados a fins medicamente 

essenciais. 

 Considere fornecer equipamento portátil de raio-x em áreas de grupos de pacientes para 

reduzir a necessidade de transporte de pacientes. 

 Na medida do possível, os pacientes suspeitos ou infectados com COVID-19 devem ser alojados no 

mesmo quarto pela duração de sua estadia no estabelecimento (por exemplo, minimizar as 

transferências de quarto). 

 Os pacientes devem usar uma máscara para conter secreções durante o transporte. Se os pacientes 

não puderem tolerar uma máscara facial ou se uma não estiver disponível, eles devem usar tecidos 

para cobrir a boca e o nariz. 

 O pessoal que entrar na sala deve usar o EPI conforme descrito acima. 

 Sempre que possível, execute procedimentos / testes no quarto do paciente. 

 Depois que o paciente recebe alta ou for transferido, o profissional, incluindo a equipe de serviços 

de limpeza, deve abster-se de entrar na sala desocupada até que tenha decorrido tempo suficiente 

para que as mudanças de ar sejam suficientes para remover partículas potencialmente infecciosas 

(mais informações sobre taxas de depuração em diferentes condições de ventilação estão 

disponíveis). Após esse tempo, a sala deve passar por limpeza e desinfecção de superfície 

apropriada antes de retornar ao uso rotineiro (consulte a Seção 10). 

4. Tome precauções ao executar procedimentos geradores de aerossóis (AGPs) 

 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html#tableb1
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 Alguns procedimentos realizados em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 podem 

gerar aerossóis infecciosos. Em particular, os procedimentos prováveis de produzirem tosse (por 

exemplo, indução de escarro, aspiração aberta de vias aéreas) devem ser realizados com cautela e 

evitados, se possível. 

 Se realizados, o seguinte deve ocorrer: 

 O profissional de saúde na sala deve usar um respirador N95 ou de nível superior, proteção 

para os olhos, luvas e uma bata médica. 

 O número de profissionais de saúde presentes durante o procedimento deve ser limitado 

apenas aos essenciais para o atendimento ao paciente e suporte ao procedimento. Os 

visitantes não devem estar presentes durante o procedimento. 

 Idealmente, os AGPs devem ocorrer em um AIIR. 

 Limpe e desinfete as superfícies da sala de procedimentos imediatamente, conforme 

descrito na seção sobre controle de infecção ambiental abaixo. 

5. Coleta de amostras respiratórias para diagnóstico 

 Ao coletar amostras respiratórias para diagnóstico (por exemplo, swab nasofaríngeo) de um paciente 

suspeito de estar com COVID-19, deve ocorrer o seguinte: 

 O profissional de saúde na sala deve usar um respirador N-95 ou de nível superior (ou máscara 

facial, se não houver um respirador disponível), proteção para os olhos, luvas e uma bata 

médica. 

 O número de profissionais de saúde presentes durante o procedimento deve ser limitado 

apenas aos essenciais para o atendimento ao paciente e suporte ao procedimento. Os visitantes 

não devem estar presentes durante a coleta de amostras. 

 A coleta de amostras deve ser realizada em uma sala de exame normal com a porta fechada. 

 Limpe e desinfete as superfícies da sala de procedimentos imediatamente, conforme descrito na 

seção sobre controle de infecção ambiental abaixo. 

6. Gerencie o acesso e o movimento dos visitantes dentro das instalações 

 Estabeleça procedimentos para monitorar, gerenciar e treinar todos os visitantes, os quais devem 

incluir: 

 Todos os visitantes devem realizar uma higiene frequente das mãos e seguir as precauções de 

higiene respiratória e etiqueta da tosse enquanto estiverem na instalação, especialmente nas 

áreas comuns. 

 Examinar passivamente os visitantes em busca de sintomas de doença respiratória aguda antes 

de entrar no estabelecimento de saúde 

 Afixe alertas visuais (por exemplo, placas, pôsteres) na entrada e em locais estratégicos 

(por exemplo, áreas de espera, elevadores, lanchonetes), aconselhando os visitantes a 

não entrarem nas instalações quando estiverem doentes. 

 Informar os visitantes sobre o uso apropriado de EPI de acordo com a política atual de visitantes 

das instalações. 

 Os visitantes dos pacientes mais vulneráveis (por exemplo, enfermarias de oncologia e 

transplante) devem ser limitados; os visitantes devem ser rastreados quanto a sintomas antes 

da entrada na unidade. 
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 Limite as visitas a pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19. Incentive o uso de mecanismos 

alternativos para interações de pacientes e visitantes, como aplicativos de videochamada em telefones 

celulares ou tablets. Se ocorrer visitação, as visitas devem ser agendadas e controladas para permitir o 

seguinte: 

 As instalações devem avaliar os riscos à saúde do visitante (por exemplo, o visitante pode ter 

uma doença subjacente, colocando-os em maior risco para o COVID-19) e a capacidade de 

cumprir as precauções. 

 As instalações devem fornecer instruções, antes que os visitantes entrem nos quartos dos 

pacientes, sobre higiene das mãos, limitação do toque de superfícies e uso de EPI, de acordo 

com a política atual da instalação, enquanto estiverem no quarto dos pacientes. 

 Os visitantes não devem estar presentes durante AGPs ou outros procedimentos de coleta de 

amostras. 

 Os visitantes devem ser instruídos a visitar apenas o quarto do paciente. Eles não devem ir para 

outros locais da instalação. 

 Considerações adicionais durante os períodos de transmissão comunitária: 

 Todos os visitantes devem ser avaliados ativamente quanto a febre e sintomas respiratórios ao 

entrarem no estabelecimento. Se houver febre ou sintomas respiratórios, o visitante não deve ter 

permissão para entrar na instalação. 

 Determine o momento em que a triagem das pessoas que entram na instalação será iniciada e em que 

momento a triagem passará de passiva (por exemplo, sinais na entrada) para ativa (por exemplo, 

questionamento direto) ou restritiva em relação a todos os visitantes da instalação. 

 Se a restrição de todos os visitantes for implementada, as instalações podem considerar exceções com 

base em situações de final de vida ou quando um visitante é essencial para o bem-estar emocional e o 

cuidado do paciente. 

 Limite o número de locais de entradas na instalação. 

7. Implemente controles técnicos adequados 

 Projete e instale controles técnicos para reduzir ou eliminar as exposições, protegendo o profissional e 

outros pacientes de indivíduos infectados. Exemplos de controles técnicos incluem: 

 barreiras ou partições físicas para orientar os pacientes nas áreas de triagem 

 cortinas entre pacientes em áreas compartilhadas 

 sistemas de tratamento de ar (com direcionamento adequado, filtragem, taxa de troca de ar, 

etc.) instalados e mantidos adequadamente 

8. Monitore e gerencie o pessoal de saúde doente e exposto 

 As instalações e organizações que prestam assistência médica devem implementar políticas de licença 

médica para o profissional de saúde, as quais devem ser não punitivas, flexíveis e consistentes com as 

orientações de saúde pública. 

 As decisões de movimentação e monitoramento do profissional de saúde com exposição ao COVID-19 

devem ser tomadas em consulta com as autoridades de saúde pública. Consulte as Diretrizes provisórias 

dos EUA para avaliação de riscos e gerenciamento de saúde pública de profissionais de saúde com 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/healthcare-personnel/index.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/healthcare-personnel/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
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exposição potencial em um ambiente de assistência médica a pacientes com coronavírus 2019 (COVID-

19)  para obter informações adicionais. 

9. Treine e eduque a equipe de saúde 

 Forneça ao profissional de saúde educação e treinamento específicos para cada área sobre prevenção e  

transmissão de agentes infecciosos, incluindo treinamento de reciclagem. 

 Certifique-se de que os profissionais de saúde sejam instruídos, treinados e tenham praticado o uso 

propriado de EPI antes de cuidar de um paciente, incluindo atenção ao uso correto de EPI e prevenção 

de contaminação de roupas, pele e ambiente durante o processo de remoção de tais equipamentos. 

10. Implemente controles de infecção do ambiente 

 Equipamentos médicos especializados devem ser usados ao cuidar de pacientes com confirmação ou 

suspeitos de COVID-19. 

Todos os equipamentos médicos não especializados e não descartáveis usados para 

atendimento ao paciente devem ser limpos e desinfetados de acordo com as instruções do 

fabricante e as políticas da instalação. 

 Certifique-se de que os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental sejam seguidos de maneira 

consistente e correta. 

 Procedimentos rotineiros de limpeza e desinfecção (por exemplo, usar produtos de limpeza e água para 

fazer uma limpeza prévia de superfícies antes de aplicar um desinfetante de nível hospitalar registrado 

pela EPA para superfícies ou objetos frequentemente tocados, para obter os tempos de contato 

apropriados, conforme indicado na etiqueta do produto) são adequados para SARS -CoV-2 em 

ambientes de assistência médica, incluindo as áreas de atendimento ao paciente nas quais são 

executados procedimentos de geração de aerossóis. 

Consulte o ícone externo da lista N no site da EPA para desinfetantes registrados na EPA que se 

qualificaram no programa emergente de patógenos virais da EPA para uso contra o SARS-CoV-2. 

 O gerenciamento de roupas, utensílios de comida e resíduos médicos também deve ser realizado de 

acordo com os procedimentos de rotina. 

 Informações adicionais sobre as práticas recomendadas para limpeza de salas e EPIs a serem usados 

pelo pessoal de serviços de limpeza estão disponíveis nas Perguntas frequentes sobre controle e 

prevenção de infecções por serviços de saúde sobre COVID-19 

11. Estabeleça relatórios de saúde internos e interinstitucionais e relatórios direcionados às autoridades de saúde 

pública 

 Implemente mecanismos e políticas que promovam a conscientização situacional para a equipe da 

unidade, incluindo controle de infecção, epidemiologia da saúde, liderança da unidade, saúde 

ocupacional, laboratório clínico e equipe na linha de frente sobre pacientes com suspeita ou 

confirmação de COVID-19 e planos de resposta da unidade. 

 Comunique e colabore com as autoridades de saúde pública. 

As instalações devem designar pessoas específicas dentro da unidade de saúde responsáveis 

pela comunicação com as autoridades de saúde pública e disseminação de informações aos 

profissionais. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-risk-assesment-hcp.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/infection-prevention-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/infection-prevention-control-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/infection-prevention-control-faq.html
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 Comunique as informações sobre pacientes suspeitos ou com confirmação de COVID-19 ao pessoal 

apropriado antes de transferi-los para outros departamentos da unidade (por exemplo, radiologia) e 

para outras unidades de saúde. 

12. Apêndice: Informações adicionais sobre salas de isolamento, respiradores e máscaras de isolamento aéreo

 Informações sobre salas de isolamento para infecções transmitidas por via aérea (AIIRs): 

 Os AIIRs são quartos para um único paciente com pressão negativa em relação às áreas circundantes 

com um mínimo de 6 trocas de ar por hora (12 trocas de ar por hora são recomendadas para nova 

construção ou reforma). 

 O ar dessas salas deve ser expelido diretamente para o exterior ou filtrado através de um filtro de ar 

particulado de alta eficiência (HEPA) antes da recirculação. 

 As portas da sala devem ser mantidas fechadas, exceto ao entrar ou sair da sala, e a entrada e saída 

devem ser minimizadas. 

 As instalações devem monitorar e documentar o funcionamento da pressão negativa adequada dessas 

salas. 

Informações sobre respiradores: 

 Um respirador é um dispositivo de proteção individual usado no rosto, que cobre pelo menos o nariz e a 

boca e é usado para reduzir o risco do usuário de inalar partículas perigosas no ar (incluindo partículas 

de poeira e agentes infecciosos), gases ou vapores. Os respiradores são certificados pelo CDC / NIOSH, 

incluindo aqueles destinados ao uso na área da saúde. 

 O uso do respirador deve estar no contexto de um programa completo de proteção respiratória, de 

acordo com o padrão de proteção respiratória da OSHA (29 CFR 1910.134). O profissional deve estar 

liberado pelo médico e deve ter feito um teste de adequação de respirador, no caso de uso de peças 

faciais ajustáveis (por exemplo, um respirador N95 aprovado pelo NIOSH), e deve ser treinado no uso 

adequado dos respiradores, remoção e descarte seguros e contra-indicações médicas ao uso do 

respirador. 

 Informações sobre respiradores - NIOSH 

 Proteção Respiratória - OSHA 

 Estratégias para otimizar o fornecimento de respiradores N-95 

 Respiradores com máscara facial de filtragem (FFR), incluindo respiradores N95: 

 Um respirador comumente usado em ambientes de assistência médica é um respirador de máscara 

facial com filtro (geralmente chamado de N95). Os FFRs são respiradores descartáveis de meia peça 

facial que filtram as partículas. 

 Para funcionar corretamente, os FFRs devem ser usados durante todo o período de exposição e devem 

ser especialmente ajustados para cada pessoa que usa um. Isso é chamado de "teste de adequação" e 

geralmente é feito em um local de trabalho onde os respiradores são usados. 

 Três fatores-chave para um respirador N95 ser eficaz   

 Os usuários da FFR também devem executar uma verificação do selo do usuário para garantir o ajuste 

 adequado sempre que uma FFR for usada. 

 Saiba mais sobre como executar uma verificação do selo do usuário  

https://www.cdc.gov/niosh/topics/respirators/
https://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/KeyFactorsRequiedResp01042018-508.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018130
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 Para obter mais informações sobre como executar uma verificação do selo do 

usuário: https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-

130.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018130   

 Lista de respiradores N95 aprovados pelo NIOSH 

 Os PAPRs têm um ventilador movido a bateria que aspira ar através de filtros, cilindros ou cartuchos 

conectados. Eles fornecem proteção contra gases, vapores ou partículas, quando equipados com o 

cartucho, cilindro ou filtro apropriado. 

 PAPRs frouxos não requerem teste de ajuste e podem ser usados com pelos faciais. 

 Uma lista de PAPRs aprovados pela NIOSH está localizada na lista de equipamentos certificado pela 

NIOSH. 

 Informações sobre máscaras faciais: 

 Se usada adequadamente, uma máscara facial ajuda a impedir que as secreções respiratórias produzidas 

pelo usuário contaminem outras pessoas e superfícies (geralmente chamadas de controle de origem). 

 As máscaras faciais são liberadas pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para uso como 

dispositivos médicos. As máscaras faciais devem ser usadas uma vez e depois jogadas no lixo. 

LINKS IMPORTANTES 

 Informações de fonte confiável sobre respirador 

 Ficha do Respirador 

 Diretrizes provisórias do CDC para atendimento domiciliar que não requerem hospitalização pelo COVID-19 

 Estratégias para otimizar o suprimento de EPI 

 

RESUMO DAS MUDANÇAS NAS RECOMENDAÇÕES: 

 Abaixo estão as alterações em 10 de março de 2020. 

a. Recomendações atualizadas de EPI para o atendimento de pacientes suspeitos ou com confirmação de 

COVID-19: 

i. Com base na análise situacional local e regional dos suprimentos de EPI, as máscaras faciais são uma 

alternativa aceitável quando a cadeia de suprimentos de respiradores não pode atender à demanda. 

Durante esse período, os respiradores disponíveis devem ser priorizados para procedimentos que 

possam gerar aerossóis respiratórios, o que representaria o maior risco de exposição ao profissional 

de saúde. 

 As máscaras faciais protegem o usuário de gotículas e sprays. 

 Os respiradores, que filtram o ar inspirado, oferecem proteção respiratória. 

ii. Quando a cadeia de suprimentos é restaurada, as instalações com um programa de proteção 

respiratória devem retornar ao uso de respiradores quando tratar de pacientes com COVID-19. As 

instalações que atualmente não possuem um programa de proteção respiratória, mas cuidam de 

pacientes infectados com patógenos para os quais um respirador é recomendado, devem 

implementar um programa de proteção respiratória. 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018130
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018130
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/n95list1.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/cel/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/RespSource.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/factsheets/respsars.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html
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iii. Proteção para os olhos, bata médica e luvas continuam a ser recomendados. 

 Se houver escassez de vestes médicas, elas devem ser priorizadas nos procedimentos de 

geração de aerossóis, nas atividades de atendimento onde são esperados gotículas e sprays 

e nas atividades de atendimento que apresentam grande contato com o paciente as quais 

oferecem oportunidades de transferência de patógenos para as mãos e roupas do 

profissional. 

b. Estão incluídas considerações para designar unidades inteiras dentro da instalação, com profissional 

dedicado, para cuidar de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 e opções para uso 

prolongado de respiradores, máscaras faciais e proteção para os olhos em tais unidades. Recomendações 

atualizadas sobre a necessidade de uma sala de isolamento para infecções transmitidas pelo ar (AIIR). 

i. Pacientes suspeita ou confirmação com COVID-19 devem ser atendidos em um quarto individual 

com a porta fechada. As salas de isolamento de infecções transportadas por via aérea (AIIRs) 

(consulte a definição de AIIR no apêndice) devem ser reservadas para pacientes submetidos a 

procedimentos de geração de aerossóis (consulte a seção Procedimentos de geração de aerossóis) 

c. As informações atualizadas em segundo plano baseiam-se nas informações atualmente disponíveis sobre o 

COVID-19 e a situação atual nos Estados Unidos, que inclui relatos de casos de transmissão comunitária, 

infecções identificadas em profissionais de saúde (HCP) e escassez de máscaras faciais, máscara do filtro 

N95 respiradores (FFRs) (comumente conhecidos como respiradores N95) e vestes médicas adequadas. 

i. Maior ênfase na identificação e implementação precoces do controle da fonte (ou seja, colocar uma 

máscara facial nos pacientes que apresentam sintomas de infecção respiratória). 

NOTA DE RODAPÉ 

1. A febre pode não estar presente em alguns pacientes, como aqueles que são muito jovens, idosos, 

imunossuprimidos ou tomam certos medicamentos. O julgamento clínico deve ser usado para orientar o 

teste de pacientes nessas situações. 
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