
 

 

MEDIDAS DE PRECAUÇÃO E ISOLAMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITA OU 

CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 

 

Os pacientes serão internados em quarto privativo, com PRECAUÇÕES PADRÃO + 

CONTATO + GOTÍCULA OU AEROSSOL (PARA PROCEDIMENTOS QUE GERAM 

AEROSSOL). 

Duração da precaução: até a remissão dos sintomas. 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL: 

• MÁSCARA N95 OU PFF2 – Em procedimentos que gerem aerossol (intubação ou 

aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais), 

utilizar a máscara de proteção respiratória N95 ou PFF2 que deverá ser colocada antes de 

adentrar o ambiente do paciente e retirada após a saída. Deverá estar apropriadamente 

ajustada à face. 

✓ Orientações para armazenamento - A máscara de proteção respiratória N95 

ou PFF2 deve ser armazenada por 14 dias em embalagem plástica individual. 

Identificar a embalagem com etiqueta contendo seu nome, data de início do uso e data 

de validade. Desprezá-la antes deste período apenas quando estiver em mau estado 

de conservação, suja, úmida ou contaminada por fluidos corpóreos. Não deixar a 

máscara exposta, dentro do box do paciente ou expurgo. A máscara não pode ser 

compartilhada entre colaboradores, mas pode ser utilizada para diferentes pacientes. 

• GORRO – Em procedimentos que gerem aerossol, utilizar gorro. Deverá ser colocado 

antes de adentrar ao ambiente do paciente e retirá-lo após a saída. 

• MÁSCARA CIRÚRGICA – Deverá ser utilizada durante a permanência no hospital em 

todas as áreas. Com estabilidade de 6h de uso contínuo. 

• ÓCULOS – O uso é individual. Após o atendimento ao paciente, lavar com água e 

sabão. Todos os colaboradores têm seu próprio óculos. 

• LUVAS E AVENTAL – Utilizar durante toda manipulação do paciente, de cateteres e 

sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies próximas ao leito. 

Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou as superfícies e retire-os logo 

após o uso, higienizando as mãos em seguida.   
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• FACE SHIELD/VISEIRA – Utilizar em procedimento com grande chance de exposição 

a gotículas/aerolização. Exemplo: intubação, aspiração de vias aéreas em sistema aberto, 

estimulo da tosse, aspiração nasotraqueal. Esse equipamento será utilizado também pelas 

equipes das recepções. 

ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO À CASO SUSPEITO DE NOVO CORONAVÍRUS – 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Visando a segurança de todos os colaboradores envolvidos na assistência direta e indireta, 

segue abaixo as orientações que deverão ser adotadas ao entrar no box/quarto: 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO CONTEXTO DO COVID-19 (CASOS SUSPEITOS 
OU CONFIRMADOS) 

SETOR PROFISSIONAL ATIVIDADE TIPO DE EPI 

PRONTO 
SOCORRO 

 
PRONTO 

ATENDIMENTO 
 

AMBULATÓRIO 
COVID 

Profissionais da 
Saúde 

Cuidado direto com o 
paciente (que prestem 
assistência a menos de 1 
metro dos pacientes) 

- Avental de TNT 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 

Procedimentos que 
geram aerossóis** em 
pacientes COVID-19 

- Avental BARTEC ou SMS 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Face Shield/Viseira 
- Máscara N95 
- Touca/Gorro 
 
2ª Opção: 
- Avental plástico manga 
Longa com avental de TNT 

Higienização 
Limpeza do ambiente ou 
salas de atendimento 

- Avental de TNT 
- Luvas de borracha com 
cano longo 
- Óculos de proteção 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 

Recepção, portaria e 
demais profissionais 

Durante permanência no 
setor 

- Máscara cirúrgica 
- Face Shield/Viseira 
(somente para 
recepções) 

UNIDADE DE 
TERAPIA 

INTENSIVA - UTI 

Profissionais da 
Saúde 

Cuidado direto com o 
paciente (que prestem 
assistência a menos de 1 
metro dos pacientes) 

- Avental BARTEC ou SMS 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Face Shield/Viseira 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 
 
2ª Opção: 
- Avental plástico manga 
Longa com avental de TNT 

Procedimentos que 
geram aerossóis** em 

- Avental BARTEC ou SMS 
- Luvas 



 

 

pacientes COVID-19 - Óculos de Proteção 
- Face Shield/Viseira 
- Máscara N95 
- Touca/Gorro 
 
2ª Opção: 
- Avental Plástico Manga 
Longa com Avental de TNT 

Higienização 
Limpeza do box dos 
pacientes COVID-19 

- Avental de TNT 
- Luvas de borracha com 
cano longo 
- Óculos de Proteção 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 

Todos os 
profissionais 

Durante permanência no 
setor 

- Máscara cirúrgica 

SETOR DE 
INTERNAÇÃO 

(320/500) 
 

Profissionais da 
Saúde 

Cuidado direto com o 
paciente (que prestem 
assistência a menos de 1 
metro dos pacientes) 

- Avental de TNT 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 

Procedimentos que 
geram aerossóis** em 
pacientes COVID-19 

- Avental BARTEC ou SMS 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Face Shield/Viseira 
- Máscara N95 
- Propé 
- Touca/Gorro 
 
2ª Opção: 
- Avental plástico manga 
Longa com avental de TNT 

Higienização 
Limpeza do quarto do 
paciente com COVID-19 

- Avental de TNT 
- Luvas de borracha com 
cano longo 
- Óculos de Proteção 
- Máscara cirúrgica 
- Touca/Gorro 

Todos os 
profissionais 

Durante permanência no 
setor 

- Máscara cirúrgica 

CENTRO 
CIRÚRGICO 

 
CENTRO 

OBSTÉTRICO 

Profissionais da 
Saúde 

Procedimento 
cirúrgico/obstétrico 

- Avental BARTEC ou SMS 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
- Máscara N95 
- Propé 
- Touca/Gorro 

Todos os 
profissionais 

Durante permanência no 
setor 

- Máscara cirúrgica 

DIAGNÓSTICO 
POR IMAGEM 

(INDIP) 

Técnico de 
Radiologia/Radiologis
ta/Enfermagem 

Para manipulação/ 
posicionamento do 
paciente e permanência 
no setor 

- Máscara cirúrgica 
- Avental de TNT 
- Luvas 
- Óculos de proteção 

Recepção 
Cadastro/atendimento e 
permanência no setor 

- Máscara cirúrgica 
- Face Shield/Viseira 



 

 

(somente para 
recepções) 

LABORATÓRIO 

Auxiliar de 
Laboratório 

Coleta de material 
biológico 
 
 
 
-Se procedimento 
gerador de aerossóis** 

- Avental de TNT 
- Máscara cirúrgica 
- Luvas 
- Óculos de proteção 
 
- Máscara N95 
 

Recepção 
Cadastro/atendimento e 
permanência no setor 

- Máscara cirúrgica 
- Face Shield/Viseira 
(somente para 
recepções) 

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS 

Todos os 
funcionários, 
incluindo profissionais 
da saúde 

Tarefas administrativas 
sem contato com 
pacientes portadores de 
COVID-19 

- Máscara cirúrgica 
- Face Shield/Viseira 
(somente para 
recepções) 

OUTRAS ÁREAS 
COM TRÂNSITO 
DO PACIENTE 

(PÁTIOS E 
CORREDORES) 

Todos os 
funcionários, 
incluindo profissionais 
da saúde 

Qualquer, não 
envolvendo contato com 
o paciente portador de 
COVID-19 

- Máscara cirúrgica 

 

** Procedimentos que geram aerossóis:  

✓ Intubação orotraqueal (IOT)  

✓ Traqueostomia 

✓ Broncoscopia 

✓ Ressuscitação cardiopulmonar  

✓ Aspiração aberta  

✓ Nebulização 

✓ Ventilação manual antes da intubação 

✓ Desconectar paciente do ventilador 

✓ Ventilação mecânica não invasiva (VMNI) 

✓ Indução de escarro / coletas de amostras nasotraqueais  

 

• Em adição ao uso apropriado de EPIs, a higiene frequente das mãos deve sempre ser 

realizada. O EPI deve ser descartado em um recipiente apropriado após o uso e a higiene 

das mãos deve ser feita antes e após o uso de cada EPI. 

• Exemplos de procedimentos geradores de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes 

da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc. 

• Desde o dia 16/04 é obrigatório o uso de máscara cirúrgica para todos os profissionais do 

hospital. 



 

 

 

Atenção: Recomenda-se o uso de máscara cirúrgica durante toda permanência nas áreas 

assistenciais. Os EPIs devem ser removidos após a saída do quarto/box do paciente. Caso o 

profissional saia de um quarto, enfermaria ou área de isolamento para atendimento, logo em 

seguida de outro paciente com suspeita ou confirmação de infecção pelo novo coronavírus, na 

mesma área/setor de isolamento, não há necessidade de trocar gorro (quando necessário 

utilizar), óculos/protetor facial e máscara, somente avental e luvas, além de realizar a higiene 

de mãos. 

Estabilidade da máscara N95: a máscara pode ser utilizada por até 14 dias, se limpa e 

acondicionada da forma adequada. Cada profissional é responsável pela manutenção de sua 

máscara, e pelo acondicionamento adequado, informando data de início de utilização e data de 

validade. 

Estabilidade da máscara cirúrgica: a máscara pode ser utilizada por um período de 6h, com 

uso contínuo. Podendo ser trocada se apresentar umidade ou sujidade. 

Observação: A presença de pelos faciais na zona de contato da máscara com o rosto (barba, 

bigode, costeletas, ou mesmo barba de alguns dias por fazer) permite a penetração de 

patógenos na zona de selagem do rosto, reduzindo drasticamente sua capacidade de proteção.  
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