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As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a 
transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. 

Atualmente, acredita-se que o período de incubação da Covid-19 é, em média, de 5 a 
6 dias, no entanto pode ser de 0 até 14 dias. Durante o período “pré-sintomático”, algumas 
pessoas infectadas podem transmitir o vírus, portanto, a transmissão pré-sintomática ocorre 
antes do início dos sintomas. 

É importante reconhecer que a transmissão pré-sintomática ainda exige que o vírus 
se espalhe por meio de gotículas infecciosas ou pelo contato com superfícies contaminadas 
por essas gotículas. 

A melhor maneira de prevenir essa doença é adotar ações para impedir a propagação 
do vírus. O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas 
minimizem a exposição à patógenos respiratórios, incluindo o novo Coronavírus.  

Esse documento destina-se aos serviços de saúde que não estão enquadrados para 
realização de atendimento de casos suspeitos de Coronavírus. Na Secretaria Municipal de 
Saúde Dourados isto inclui: as Unidades Básicas de Saúde que não atenderão casos de 
COVID-19, Centro de Atendimento da Mulher, Centro de Atendimento Psicossocial, 
atendimentos ambulatoriais de PAM, PAI, CAPS II e CAPS AD.  Importante ressaltar que 
pacientes com síndrome gripal não sofrerão omissão de socorro nestas unidades, serão 
prontamente encaminhados às Unidades de Atendimento de Síndrome Gripal (UASG). 

Nos prestadores de serviços SUS inclui: ambulatórios de especialidades. 
Na saúde suplementar inclui: consultórios particulares e clínicas ambulatoriais. 

 
1. MEDIDAS GERAIS  

a) Realizar atendimento agendados e confirmar agendamento no dia anterior, 
questionando se os pacientes apresentam sintomas de infecção respiratória (por 
exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar) e, se ausentes tais sintomas, 
comparecer à unidade de atendimento utilizando máscara facial pessoal. Os 
pacientes que relatarem sintomas respiratórios devem ser orientados a adiar a 
consulta para após o término dos mesmos, procurando imediatamente uma Unidade 
de Atendimento de Síndrome Gripal (UASG) ou um pronto atendimento médico de 
sua preferência. Aos pacientes usuários de Unidades de Saúde conveniadas com o 
SUS a máscara de tecido lavável ou cirúrgica descartável será fornecida na falta da 
máscara pessoal; 

b) Na chegada ao serviço de saúde, indagar aos pacientes e acompanhantes se estão 
com sintomas de infecção respiratória (febre, tosse, coriza, odinofagia, dificuldade 
para respirar, dentre outros sintomas COVID-19), se resposta for positiva, 
encaminhar para UASG, se resposta for negativa, orientar que mantenham a máscara 
facial (pessoal ou fornecida) durante todo o tempo de permanecia na unidade; 



 
Núcleo Emergencial de Assistência da Secretaria Municipal de Saúde Dourados 

Tipo de Documento Manual  DOCUMENTO.NEA.004/2020 

Título  
Manual de condutas para os serviços de saúde não 
classificados para atendimento de casos covid-19 

Emissão:27/04/2020 
Versão 1.0 

c) Em caso de sintomas de infecção respiratória e, o atendimento seja imprescindível 
(emergência clínica), devem ser tomadas as ações preventivas apropriadas (como uso 
de EPI adequado e isolamento do paciente) até chegada do SAMU para realizar o 
transporte. 

d) Podem ser utilizados alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres, etc) na entrada dos 
serviços de saúde e em locais estratégicos (áreas de espera, elevadores, lanchonetes, 
etc) para esclarecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre a 
forma correta para a higiene das mãos (com água e sabonete líquido) além do local 
mais próximo para realizar a lavagem das mesmas, ou mesmo para orientar o uso da 
preparação alcoólica a 70% e o reforçar a higiene respiratória/etiqueta da tosse.  

 
2. PROCEDIMENTOS NOS PONTOS DE BARREIRA SANITÁRIA NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

NÃO CLASSIFICADOS PARA ATENDIMENTO DE CASOS COVID-19 OU TRIAGEM 
a) Objetivam detectar pacientes com suspeita de infecção pelo novo Coronavírus antes 

mesmo do registro do paciente; 
b) Recomenda-se que todos os estabelecimentos de saúde garantam que todos os 

pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de infecção respiratória 
ou contato com possíveis casos do novo Coronavírus; 

c) Garantir o isolamento rápido de pacientes com sintomas de infecção pelo novo 
Coronavírus ou outra infecção respiratória (por exemplo, tosse e dificuldade para 
respirar); 

d) Encaminhar o paciente para Unidades de Atendimento de Síndrome Gripal de 
Atenção Primária de Dourados (UASG) ou Serviço específico de Saúde Suplementar 
que faça o atendimento do mesmo; 

e) Realizar estruturação de ponto de triagem em um espaço separado e bem ventilado, 
que permita aos pacientes em espera, afastamento dos demais pacientes presentes 
e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene pessoal; 

f) Orientar os profissionais de saúde e de apoio, envolvidos na função do setor, para 
utilizarem equipamentos de proteção individual (EPI). Caso prestem assistência a 
menos de 1 metro dos pacientes com sintomas gripais utilizar EPIs adequados (item 
5 desse manual); 

g) Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando EPI da área de Barreira 
Sanitária/triagem. Os EPIs devem ser imediatamente removidos após a saída do 
ponto de Barreira Sanitária/triagem estabelecido.  
 

3. PROCEDIMENTOS PARA OS PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
a) Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da tosse:  

• Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de 
papel;  
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• Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente 
após o uso e realizar a higiene das mãos);  

• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  
• Realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70%. 

b) Orientar os pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e apoio sobre a 
necessidade da higiene das mãos com água e sabonete líquido (40-60 segundos) ou 
preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos);  

c) Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e apoio evitem tocar 
olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas; 

d) Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e 
superfícies, principalmente as mais tocadas como maçanetas, interruptores de luz, 
corrimões, botões dos elevadores, etc. Os desinfetantes com potencial para 
desinfecção de superfícies incluem aqueles à base de cloro, álcoois, alguns fenóis, 
alguns iodóforos e o quaternário de amônio. Vale lembrar que os vírus são inativados 
pelo álcool 70% e pelo cloro. 

e) Manter os ambientes bem ventilados nos locais de consulta (janelas abertas e porta 
fechada durante o atendimento, se paciente consentir, manter porta também 
aberta). 

 
4. PROCEDIMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

a) Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente (ex. 
mobiliário e equipamentos para a saúde) e superfícies de uso comum, utilizando 
luvas ou outros EPI contaminados ou com as mãos contaminadas;  

b) Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, 
pranchetas e telefones;  

c) Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que 
tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de 
infecção pelo novo Coronavírus; deve-se ter materiais e produtos de saúde para uso 
em pacientes com sintomas respiratórios exclusivamente, evitando-se assim a 
contaminação cruzada;  

d) Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem equipamentos de proteção 
individual (EPIs) primeiramente levando-se em conta a distância de 1 metro do 
paciente e, seu EPI, basear-se-á principalmente nesse marco de distanciamento. 
Pacientes com sintomas gripais, atendimentos geradores de gotículas ou aerossóis 
também devem ser observados para garantir o uso correto do EPI em questão.    

e) Os serviços de saúde devem implementar políticas, que não sejam punitivas, para 
permitir que o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção respiratória 
seja afastado do trabalho conforme a legislação; 

f) As instituições de saúde públicas e privadas devem constantemente orientar e 
capacitar os profissionais de saúde atuantes em atendimentos de pacientes 
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sintomáticos e assintomáticos de covid-19, vendo que as informações estão em 
constante mudança. 

 
5. EPIs RECOMENDADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

Os profissionais de saúde, na rede pública e privada, devem atender a população 
sintomática (serviços de saúde classificados como não COVID-19 e emergências clínicas 
respiratórias) e assintomática de covid-19, no âmbito da saúde como um todo, mantendo as 
orientações e hegemonia dos protocolos o mais próximo possível, facilitando suas atuações 
como também promovendo a continuidade dos cuidados aos usuários; 

 Dessa forma as normativas seguem o seguinte padrão no uso de EPIs, quando o 
profissional se mantém a menos de 1 metro de proximidade do usuário, composto 
minimamente por: máscaras de proteção cirúrgica descartável, avental descartável, óculos 
ou protetor fácial, gorro descartável e luvas descartáveis. Quando o paciente for 
diagnosticado com síndrome gripal, substituir a máscara cirúrgica descartável pela máscara 
N95 ou PFF2;   

Entre cada consulta e/ou procedimento, independente do uso de luva, o profissional 
de saúde deve, preferencialmente, à vista do paciente, lavar as mãos com água e sabão e/ou 
álcool 70%. 

Máscara cirúrgica descartável: De acordo com nota técnica GVIMS/GGTES/ANVISA 
Nº 07/2020 (maio/2020), o uso de máscara (cirúrgica ou tecido, de acordo com a 
circunstância) deve ser universal dentro do serviço de saúde. Em relação à máscara cirúrgica, 
seu uso é reservado para profissionais que terão contato à menos de 1 metro do paciente. 
Uso único, individual e descartável. 

Máscara de tecido: A máscara de tecido não é considerada um EPI, por isso deve ser 
utilizada por profissionais cujas funções no trabalho não exigem EPI (por exemplo, 
profissional puramente administrativo) ou que atuem em áreas sem contato direto 
mantendo mais de 1 metro de distância do usuário de forma obrigatória e, em hipótese 
alguma, se aproxime ou toque o mesmo. Ela deve ser produzida obedecendo às orientações 
da ANVISA, mais detalhes sobre a produção de máscaras faciais não profissionais podem ser 
obtidos no documento “ORIENTAÇÕES GERAIS – Máscaras faciais de uso não profissional. 
Abril/2020. ANVISA”. 

Luvas descartáveis: As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, 
no contexto da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno 
(precaução de contato). Importante lembrar que o uso de luvas não substitui a higiene das 
mãos. Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta 
ação não garante mais segurança à assistência. 

Avental de proteção: Considerando que os pacientes assintomáticos serão atendidos 
nos locais aqui classificados, caso haja contato inferior à 1 metro, o uso de aventais de 
proteção durante os atendimentos se mantém obrigatório pela etiologia da doença (de 5 a 
14 dias sem sintomas e com potencial de transmissão). Na barreira Sanitária ou triagem que 
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orienta ou atenda os pacientes sintomáticos gripais o avental descartável se faz 
indispensável. Esse EPI é considerado de uso único e individual, deve ser descartado após 
utilização. 

Óculos de proteção/protetor facial (face shield): O uso de óculos de 
proteção/protetor facial durante os atendimentos a menos de 1 metro de distância é 
obrigatório, tanto para pacientes sintomáticos como assintomáticos; na Barreira Sanitária ou 
triagem se faz indispensável. EPI de uso individual, deve ser lavado com água e sabão 
imediatamente após o uso. 

Gorro: Obrigatório apenas em atendimentos a menos de 1 metro de distância com 
procedimentos que possam gerar gotículas ou aerossóis. Esse EPI é considerado de uso 
único e individual, deve ser descartado após utilização. 

Máscara de proteção respiratória (respirador particulado - N95/PFF2 ou equivalente) 
está recomendada para uso dos profissionais de saúde que atuem em procedimentos 
geradores de aerossóis em pacientes com sintomas gripais suspeitos de Covid-19; 
 Com relação aos profissionais que atuarem nos pontos de triagem e barreiras 
sanitárias recomenda-se uma barreira de 1 metro de distância do paciente e os seguintes 
EPIs : uso de máscara cirúrgica descartável, luvas descartáveis, avental de proteção 
individual descartável, óculos de proteção/protetor facial (face shield), gorro descartável e, 
caso o profissional se aproxime à distância inferior à 1 metro do paciente com sintomas 
respiratórios, substituir a mascará cirúrgica descartável pela mascar n95 ou PFF2;  
 EPIs de uso individual em atendimento a pacientes a menos de 1 metro não devem 
ler levados para lavagem domiciliar devido risco de contaminação. 

Em razão da complexidade e abrangência dos temas afetos à Secretaria Municipal de 
Saúde, bem como incertezas e dinâmica das ações necessárias ao enfrentamento à 
pandemia, este documento será atualizado à medida que novas informações e 
conhecimentos forem adquiridos e reportados.  

Por fim, as sugestões de revisão e atualização das versões deste Manual devem ser 
reportadas pelos profissionais de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde.  


