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01. INTRODUÇÃO 

 

A Santa Casa de Curitiba é referência em múltiplas especialidades médicas e está listado como 

um dos hospitais de retaguarda das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde com leitos de internação 

para casos do novo coronavírus (Covid-19). Além disso, também é porta aberta 24 horas para pacientes 

de convênios e particular, incluindo os servidores público estaduais, atendidos por meio do SAS, e dos 

servidores públicos municipais, atendidos por meio do ICS. 

Diante do cenário atual de pandemia mundial, decretado pela Organização Mundial de Saúde, e 

prevendo um aumento no número de casos suspeitos e confirmados nas próximas semanas, cabe à 

Santa Casa estar preparada para atuar com medidas preventivas e de contingência a fim de proteger a 

saúde e segurança de seus profissionais e pacientes, além de estabelecer fluxos e diretrizes claras a 

respeito do processo assistencial. 

Por isso, este Manual conterá diversas normas e procedimentos que deverão ser adotados por 

todas as áreas e será o documento oficial pelo qual os profissionais da Santa Casa deverão se orientar 

para realizar suas atividades diárias nesse momento de crise. 

Como a doença avança de forma rápida e novas diretrizes de Órgãos de saúde são repassadas 

constantemente, novas versões deste documento devem ser atualizadas e divulgadas ao longo do 

período de pandemia.   

Por fim, para que todas as ações planejadas por um grupo multidisciplinar tenham efeito, será 

necessário que todos os profissionais sigam as normativas conforme o estabelecido neste documento. 
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03. ESTRATIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO – SÍNDROME RESPIRATÓRIA 

  LEVES MODERADO GRAVE 

DIAGNÓSTICO 

Sintomas de gripe com ou 

sem febre podem 

apresentar sintomas TGI.  

FR < 22 e SatO2 ≥ 94 

sem O2 suplementar 

Sintomas leve + 01 sinal de 

agravamento (taquipneia >22 

RPM, SPO2 < 94% em AA, 

alteração do nível de 

consciência, PAS < 100 mg) 

Sintomas leves + 02 sinais de 

agravamento (taquipneia < 22 

RPM, SPO2 < 94% em AA, 

alteração do nível de 

consciência, PAS < 100 mg) 

DESFECHO NO 

PRIMEIRO 

ATENDIMENTO 

Alta para domicílio Internação - UI Internação - UTI 

NECESSIDADE DE 

EXAME PARA 

CORONAVÍRUS? 

Não 

Coletar swab naso e orofarínge 

em meio viral (1 narina direita, 

1 narina esquerda e 1 

orofaringe)  

Coletar swab naso e rofarínge 

em meio viral (1 narina direita, 

1 narina esquerda e 1 

orofaringe)  

NOTIFICAÇÃO Não Sim - SINAN SRAG Sim - SINAN SRAG 

EXAMES Não 

PCR, Na, K, HMG, GA, 

Creatinina, DHL, Lactato e Rx 

Tórax no leito.   Considerar 

tomografia de tórax                                             

PCR, Na, K, HMG, GA, 

Creatinina, DHL, Lactato e Rx 

tórax no leito. Considerar 

tomografia de tórax. 

GASOTERAPIA Não 

Cateter nasal < 3l/min 

FR <23 e SatO2 ≥ 94 

FR entre 24 e 29 e SatO2 entre 

91 e 93% com O2, considerar 

IOT precoce. 

Não nebulizar, não utilizar 

névoa úmida e não fazer VNI. 

Evitar ambuzar, utilizar filtro de 

barreira e trach-care. Não 

nebulizar e utilizar névoa 

úmida. Não fazer VNI 

MEDICAÇÃO 

Receita Oseltamivir75 mg 

VO 12/12h - Prescrever 

até o 3º dia do início dos 

síntomas.  

Grupo de risco pensar em 

associar uso de 

Antibiótico.  

Considerar Oseltamivir 75mg 

VO 12/12h, Ceftriaxone 1g EV / 

Azitromicina VO 500mg 

12/12h.  

Considerar Oseltamivir 75mg 

VO 12/12h, Ceftriaxone 1g EV 

/ Azitromicina VO 500mg 

12/12h. 

TRANSPORTE DO 

PACIENTE  
Não 

Colocar máscara no paciente e 

os demais profissionais da 

equipe deverão se paramentar 

conforme manual 

Realizar transporte com 

ventilador portátil e s demais 

profissionais da equipe 

deverão se paramentar 

conforme manual 
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04. RECOMENDAÇÕES DE USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  

 Conforme o ambiente de exposição, categoria profissional/pessoa e atividade profissional. 

 

TIPO DE 

AMBIENTE 

CATEGORIA 

PROFISSIONAL OU 

PESSOA 

TIPO DE ATIVIDADE 
EPIS E ORIENTAÇÕES 

RECOMENDADAS 

ACOLHIMENTO DE 

PACIENTES 

Controladores de 

acesso, 

recepcionistas e 

gestores de fluxos. 

Atividade que NÃO 

envolva contato direto com 

caso suspeito ou confirmado 

de CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

Máscara Cirúrgica1 

CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO 

(PA ALFERES 

POLI) 

Enfermeiro 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

Máscara Cirúrgica1 

CLASSIFICAÇÃO 

DE RISCO (PA 

FREI CANECA / 

SÍNDROME 

GRIPAL) 

Enfermeiro 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 em consultório. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

SALAS DE ESPERA 
Paciente com 

sintomas gripais 
Qualquer 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

Máscara Cirúrgica1 

PRONTO 

ATENDIMENTO 

(ATENDIMENTO 

MÉDICO – CASOS 

LEVES E 

MODERADOS) 

 

Médico 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 em consultório. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano a 

ser descartado a cada uso 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

PRONTO 

ATENDIMENTO 

(ATENDIMENTO 

MÉDICO – CASOS 

GRAVES) 

1 Médico, 1 

enfermeiro, 1 técnico 

de enfermagem e 1 

fisioterapeuta. 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19  com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave  

em sala de emergência. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável impermeável 
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• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

• Protetor facial se houver intubação 

orotraqueal para profissional que irá 

realizar o procedimento. 

ATENDIMENTO 

AMBULATORIAL 
Médico 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

Máscara Cirúrgica1 

ÁREAS 

ASSISTENCIAIS 

COMUNS 

Profissionais 

Assistenciais, 

higienização e 

limpeza, copeiros, 

manutenção e outros 

colaboradores que 

trabalham nesses 

setores como área 

de apoio. 

Atividade que NÃO 

envolva contato direto com 

caso suspeito ou confirmado 

de CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

Máscara Cirúrgica1 

ENFERMARIA 

(QUARTO DE 

ISOLAMENTO) 

 

Profissionais 

Assistenciais, 

inclusive transporte 

 

(Limitar o número de 

profissionais) 

Cuidados gerais 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano a 

ser descartado a cada uso 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 com grandes 

volumes de fluídos corporais 

como: banho, troca de 

fralda, higiene íntima, 

cuidado com feridas, 

endoscopia, diálise e ECMO; 

e em situações que gerem 

aerossol como IOT, 

aspiração, ventilação não 

invasiva, RCP, 

broncoscopia, ECO 

transesofagico. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Higienização e 

Limpeza 

Limpeza e Higienização  do 

quarto de paciente com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoViD-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

• Óculos de proteção 
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• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Botas ou sapatos fechados 

Copeiros 

Servir e recolher dietas em 

embalagens descartáveis no 

quarto de paciente com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoViD-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Acompanhante 

Permanência no quarto de 

paciente com caso suspeito 

ou confirmado de CoViD-19 

deve ser restrito apenas para 

pacientes com dependência 

funcional.  Não pode haver 

troca de acompanhante. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade 

• Máscara N952 

• Avental 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

UTI 

(QUARTO DE 

ISOLAMENTO) 

 

Profissionais 

Assistenciais 

 

(Limitar o número de 

profissionais) 

Cuidados gerais 

 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano a 

ser descartado a cada uso 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 com grandes 

volumes de fluídos corporais 

como: banho, troca de 

fralda, higiene íntima, 

cuidado com feridas, 

endoscopia, diálise e ECMO; 

e em situações que gerem 

aerossol como IOT, 

aspiração, ventilação não 

invasiva, RCP, 

broncoscopia, ECO 

transesofagico. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 
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Higienização e 

limpeza 

Limpeza e Higienização  do 

quarto de paciente com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoViD-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Botas ou sapatos fechados 

SERVIÇO DE 

HEMODIÁLISE 

 

Profissionais 

Assistenciais e 

equipe de apoio. 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto o pacientes 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

Máscara Cirúrgica1 

Pacientes Sessão de hemodiálise 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

Máscara Cirúrgica1 durante todo o 

atendimento mantendo a distância 

mínima de 1 metro entre os 

pacientes. 

Profissionais 

Assistenciais  (limitar 

o número de 

profissionais para 

esse atendimento) 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

SETORES DE 

EXAMES (SERVIÇO 

DE IMAGEM, 

MÉTODOS 

GRÁFICOS, 

ENDOSCOPIA, 

BRONCOSCOPIA, 

ENTRE OUTROS) 

 

Profissionais 

Assistenciais 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

Máscara Cirúrgica1 

Profissionais 

Assistenciais 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 que realizem 

endoscopia, broncoscopia, 

ECO transesofagico. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N95 

• Avental impermeável descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

CENTRO 

CIRÚRGICO 

Todos os 

Profissionais 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto com caso 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
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suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Máscara Cirúrgica1 

Profissionais 

Assistenciais na sala 

cirúrgica 

 

 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

 

(anter a sala fechada 

durante todo o 

procedimento) 

 

REPA na sala cirúrgica. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Higienização e 

limpeza 

Limpeza após 3 horas da 

sala fechada 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental impermeável e descartável 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

• Sapatos fechados 

Serviço de 

Hemodinâmica 

Profissionais 

Assistenciais e 

equipe de apoio. 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto o pacientes 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

Máscara Cirúrgica1 

Profissionais 

Assistenciais 

Atividade que envolva 

contato direto com caso 

suspeito ou confirmado de 

CoVid-19 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 
 

• Óculos de proteção 

• Máscara N952 

• Avental descartável ou de pano a 

ser descartado a cada uso 

• Luvas de procedimento 

• Gorro 

Sapatos fechados 

ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

Todos os 

colaboradores 

Atividade que NÃO envolva 

contato direto o pacientes ou 

em passagem pelos 

corredores do hospital sem 

entrada nas enfermarias. 

Higiene das mãos com álcool em 

gel 70% ou água e sabão se houver 

sujidade. 

 

IMPORTANTE: TODOS OS PACIENTES QUE ENTRAREM NA INSTITUIÇÃO, SEJA PELO AMBULATÓRIO OU PELO 

PRONTO ATENDIMENTO, QUE APRESENTE SINTOMAS GRIPAIS GRAVES DEVEM SER ENCAINHADOS PARA A 

UNIDADE AVANÇADA ESPECIALIZADA NA TRAVESSA FREI CANECA. 
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CUIDADOS GERAIS DE HIGIENE: 

1. MÁSCARAS CIRÚRGICAS devem ser usadas por turno 

ou trocadas antes se estiverem úmidas, danificadas 

ou com sujidade. 
 

2. MÁSCARAS N95: Uso de 12 horas (Anvisa, 2020). 

Devem ser descartadas imediatamente nas seguintes 

situações: se contaminação com sangue, secreções 

respiratórias ou nasais ou outros fluidos corporais dos 

pacientes suspeitos ou confirmados pela COVID-19; 

se o dispositivo estiver danificado, úmido ou após o 

uso máximo recomendado. 
 

3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO / PROTETOR FACIAL: 

Higienizá-lo após o uso desinfetante padronizado 

pela instituição. 
 

Obs: A HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS deve ser observada nos 

5 momentos preconizados pela OMS, e antes e 

após a retirada de luvas, aventais e de cada um dos 

EPIs.  
 

05. Ordem de paramentação em atendimento de Pacientes com Suspeita ou Confirmação 

de Coronavírus 
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06. Ordem de desparamentação – Atendimento de Pacientes com Suspeita ou Confirmação 

de Coronavírus 

 

07. DURAÇÃO DE PRECAUÇÕES 

Não há evidencias científicas ainda sobre duração da excreção viral do novo coronavírus, devido a 

isso o paciente permanecerá em precaução específica até sua alta hospitalar com atestado médico 

por 14 dias em regime de isolamento respiratório. Após a alta hospitalar evitar contato com idosos 

e/ou imunossuprimidos nos próximos 30 dias. 

 

08. VISITAS E ACOMPANHANTES 

Estão suspensas as visitas a pacientes internados. Será liberado apenas o acompanhante (que não 

tiver apresentado sintomas de gripe) para pessoas internadas com necessidades especiais. Pedimos 

aos acompanhantes que evitem circular pelo hospital, permanecendo no quarto com o paciente, não 

sendo permitida a troca de acompanhantes. 

 



 
 

12 
 

09. TRANSPORTE DO PACIENTE  

Deve ser realizado apenas em casos necessários. Em paciente não intubado, respirando em ar ambiente, 

colocar máscara cirúrgica no paciente que deve permanecer em todo transporte. Paciente intubados, 

utilizar preferencialmente o ventilador mecânico de transporte.   

A paramentação da equipe segue abaixo.   

ANTES DO TRANSPORTE APÓS O TRANSPORTE 

OS PROFISSIONAIS QUE TIVERAM CONTATO COM 

O PACIENTE E QUE IRÃO PARTICIPAR DO 

TRANSPORTE DEVERÃO 

ANTES DE SAIR DO QUARTO, AINDA 

PARAMENTADO 

1. RETIRAR luvas de procedimento; 1. Retirar luvas de procedimento; 

2. Higienizar as mãos; 2. Higienizar as mãos; 

3. RETIRAR avental descartável; 3. Calçar NOVAS luvas de procedimento; 

4. Higienizar as mãos; 
4. Realizar a limpeza e desinfecção da maca 

e equipamentos; 

5. Vestir NOVO avental descartável e 

PERMANECER com a máscara N95 e 

óculos de proteção; 

5. Retirar luvas de procedimento 

6. Higienizar as mãos; 6. Higienizar as mãos; 

7. Calçar NOVAS luvas de procedimento; 7. Retirar avental descartável; 

8. Prosseguir para o transporte do paciente. 8. Higienizar as mãos. 

 

Destacar um profissional APENAS para tocar 

superfícies, como maçanetas, elevador etc.) 

durante o transporte. Esta medida visa evitar a 

contaminação do ambiente e superfícies. 

 

AO SAIR DO QUARTO 

1. Higienizar as mãos; 

2. Retirar óculos de proteção 

3. Retirar máscara N95; 

4. Higienizar as mãos. 
 

10. PROCEDIMENTOS EM CASO DE ÓBITO COM INFECÇÃO SUSPEITA OU CONFIRMADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-COV-2): 

1. Durante os cuidados com o cadáver, só devem estar presentes no quarto ou box, os 

profissionais estritamente necessários (todos com EPI). 

2. Todos os profissionais que tiverem contato com o cadáver, devem usar: gorro, óculos de 

proteção, máscara N95, avental impermeável e luvas.  
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3. Os tubos, drenos e cateteres devem ser removidos do corpo, tendo cuidado especial com 

a remoção de cateteres intravenosos, outros dispositivos cortantes e do tubo endotraqueal. 

4. Descartar imediatamente os resíduos perfurocortantes em recipientes rígidos, à prova de 

perfuração e vazamento, no lixo infectante. 

5. Se recomenda desinfetar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de 

cateter com cobertura impermeável. 

6. Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas. 

7. Tapar/bloquear orifícios naturais do cadáver (oral, nasal, retal) para evitar extravasamento 

de fluidos corporais. 

8. Acondicionar o corpo em saco impermeável à prova de vazamento e selado. 

9. Preferencialmente colocar o corpo em dupla embalagem impermeável e desinfetar a 

superfície externa do saco (com álcool a 70ºou desinfetante padronizado no HSCC). 

10. Identificar adequadamente o cadáver; 

11. Identificar o saco externo de transporte com a informação relativa a risco biológico; no 

contexto da COVID-19: agente biológico classe de risco 3 

12. Realizar a limpeza terminal conforme POP institucional, profissional de limpeza com todos 

os EPIS: gorro, óculos de proteção, máscara N95, avental impermeável e luvas.  

IMPORTANTE: NÃO HÁ CONTRA-INDICAÇÃO EM COLOCAR PACIENTE COM SUSPEITA OU 

CONFIRMAÇÃO DE COVID-19 AO LADO DE OUTRO SEM SUPEITA OU CONFIRMAÇÃO. 

 
 

 

11. CONDUTA AOS PROFISSIONAIS COM SÍNDROME GRIPAL 
 

 Todos os colaboradores, médicos e residentes com Sintomas Gripais (tosse, dor de garganta, 

coriza, dispnéia) com ou sem febre: 

 Procurar o Atendimento Médico no Pronto Atendimento na Frei Caneca para avaliação. 

 

12. CIDS PARA ATESTADO  
 

 CID Z 29.0 - necessidade de isolamento 

 CID Z 29.8 - outras medidas profiláticas especificadas 

 Em caso SUSPEITO de COVID-19 pode ser: J 06 

 Em caso CONFIRMADO de COVID-19: B 34.2. 

 

13. DESINFECÇÃO DO AMBIENTE 

PRONTO ATENDIMENTO 

 CONSULTÓRIO: Realizar a desinfecção concorrente a cada atendimento com desinfetante 

hospitalar onde o paciente teve contato. 
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 SALA DE EMERGÊNCIA: Caso tenha sido realizado algum procedimento que gere aerossol, realizar 

desinfecção após 3 horas da alta do paciente. 

PACIENTES INTERNADOS 

 Após 3 horas da alta dos pacientes internados com suspeita ou confirmação de COVID- 19 realizar 

desinfecção terminal. 

 Realizar desinfecção concorrente 3x ao dia. Mas não a realizar durante atendimentos assistenciais 

(banho, curativos, aspiração, entre outros); 

 EXAMES (Serviço de Imagem, Métodos Gráficos, Exames Urológicos, entre outros) 

 Paciente intubado com trackcare pois não há liberação de aerossóis – Realizar desinfecção 

concorrente 

 Paciente em ar ambiente com uso de máscara – Realizar desinfecção concorrente. 

IMPORTANTE: EXAMES DE ENDOSCOPIA, BRONCOSCOPIA E ECOTRANSESOFÁGICO ou CASO OCORRA 

ALGUMA INTERCORRENCIA E PRECISE DE INTERVENÇÃO QUE GERE AEROSSOL, ESPERAR 3 HORAS PARA 

REALIZAR DESINFECÇÃO TERMINAL. 
 

14. LAVAGEM DE MATERIAIS (CME) 

LIMPEZA 

 Os profissionais designados para o recebimento dos materiais dos pacientes suspeitos ou 

confirmados na área de recepção e limpeza da Central de Material e Esterilização devem utilizar 

máscara N95, aventais impermeáveis de manga longa, luvas emborrachadas de cano alto, 

sapatos impermeáveis e fechados, toucas e óculos de proteção.  

 Evitar métodos de limpeza que causem aerossol tais como, Streamer e pistolas de ar comprimido. 

 Optar por métodos automatizados de limpeza, usar preferencialmente a termodesinfetadora. 

 A limpeza deverá ser realizada com rigor, a fim de garantir a máxima redução de carga 

microbiana e assegurar processamento seguro; 

DESINFECCÇÃO 

 Utilizar métodos automatizados de desinfecção de dispositivos, que permitam o adequado 

monitoramento do processo; 

ESTERILIZAÇÃO 

 Proceder métodos usuais de esterilização. 

IMPORTANTE: EQUIPES ASSISTENCIAIS PRECISAM REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DOS 

PACIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DO COVID19. 
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15. REFEITÓRIO COLABORADORES 

 
 

 Realizar distância entre colaboradores, sinalizando visualmente. Ex: (colocar fitas vermelhas nas 

mesas especificando à distância de 1 metro) 

 Caso o refeitório esteja cheio, orientar aguardar na parte externa, com distanciamento de 1 

metro entre colaboradores. 

 Gestores, realizar escalas de almoço afim de evitar aglomerações. 

 
 

16. DESCARTE DE RESÍDUOS 

 
 

 Todos os resíduos de pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 são infectantes. 

 E descartar em bombona identificado para COVID - 19. 

 
 

17. HIGIENE ORAL  

PACIENTE EM INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO 

DE COVID19 

 Aplicar gaze ou swab bucal embebidos em 15 ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 

0,2% por 1 minuto, 2x ao dia previamente a higiene bucal com clorexidina visando redução de 

carga viral. 

 Utilizar clorexidina 0,12% embebida em gaze ou swab bucal, de 12 em 12 horas visando a 

prevenção de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica – PAV desde o momento da intubação. 

  

PACIENTE EM AR AMBIENTE COM SUSPEITA OU CONFIRMAÇÃO DO COVID19 

 Realizar bochecho de 15ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou povidona a 0,2% por um minuto, 

1 vez ao dia 

 Manter POP de higiene bucal com clorexidine a 0,12% 

 
 

18. SERVIÇOS DE DIÁLISE 

O paciente ao chegar no Centro de Hemodiálise deve ser questionado se apresenta sintomas gripais; 

se teve contato com caso suspeito ou confirmado. Caso responda SIM para alguma dessas perguntas 

deverá ser isolado dos demais pacientes, preferencialmente em uma sala separada, bem ventilada, 

respeitando-se a distância mínima de 1 metro. Caso não seja possível por falta de espaço físico, o 

paciente deverá ficar distante 1-2 metros de distância dos demais pacientes. Caso haja mais de um 

paciente suspeito ou confirmado de apresentar COVID-19 sugere-se realizar o isolamento por coorte, ou 



 
 

16 
 

seja, colocar em uma mesma área pacientes com infecção pelo mesmo agente infeccioso. Sugere-se 

ainda que sejam separadas as últimas seções do dia para esses pacientes ou no caso de haver muitos 

pacientes com COVID-19 confirmada, o serviço deve remanejar os turnos de todos os pacientes, de 

forma a manter aqueles com COVID-19 suspeita ou confirmada dialisando em um turno exclusivo para 

esses pacientes (de preferência o último turno do dia). 

Independente de terem sintomas gripais, todos os pacientes deverão realizar a higienização de mãos 

antes da hemodiálise, receber máscaras cirúrgicas que deverão permanecer em tempo integral na clínica.  

 Utilizar produtos para saúde exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados de apresentarem 

COVID-19 (termômetros, esfigmomanômetros etc). Caso não seja possível, proceder a rigorosa 

limpeza e desinfecção após o uso (conforme POP institucional).  

 Devem ser instituídas as precauções de contato e aérea, além das precauções padrão por todos os 

profissionais que forem prestar assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de apresentarem 

COVID -19. Isso inclui, entre outras ações, o uso de: gorro, óculos, máscara N95 e avental 

impermeável e descartável. 

  

IMPORTANTE: AS LINHAS DE DIÁLISE E DIALISADORES UTILIZADOS EM PACIENTES SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) DEVEM SER DESCARTADAS APÓS 

O USO, NÃO PODENDO ASSIM SER REAPROVEITADOS, NEM MESMO PARA O PRÓPRIO PACIENTE.  
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19. ANEXOS 

 

Ficha de atendimento a pacientes com suspeita de COVID-19 
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Orientações para intubação de pacientes  
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