SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Diretoria de Atenção Integral à Saúde
SERGIPE
Gavomo
DO ESTADO

Coordenação Estadual de Atenção Pré-Hospitalar e Hospitalar

DETERMINAÇÃO N° 003120201 CEAPH / DAIS / SES
DESTINATÁRIO: Unidades Assistenciais Próprias - Pré-Hospitalar, Hospitalar e IJPA's
ASSUNTO: Medidas de Precaução para enfrentamento da pandemia causada pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV-2)

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-1 9);
Considerando a Lei Federal 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que regulamenta as medidas para enfrentamento da
crise de saúde pública de importância internacional e suas atualizações;
Considerando a Portaria n° 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019nCoV) e suas atualizações;
Considerando a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei no 13979, de 6 de fevereiro de 2020 e suas atualizações:
Considerando o Decreto do Governo do Estado de Sergipe n040.560 de 16 de março de 2020 que dispõe sobre a
decretação da situação de emergência em saúde pública do Estado de Sergipe, em razão da disseminação do vrus
COVID-19 e regulamenta as medidas para enfrentamento da crise de saúde pública de importância nternac:onal nos
termos da lei Federal n° 13979 de 06 de fevereiro de 2020;
Considerando o Decreto do Governo do Estado de Sergipe n° 40.563 de 20 de março de 2020 que atuaiza as
medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo COVID-19 no Estado de Sergipe, altera o §2. Do
art.30. e art. 81. Do decreto n° 40.560, de 16 de março de 2020 e dá outras providências.
Considerando o Decreto do Governo do Estado de Sergipe n° 40.567 DE 23 DE MARÇO DE 2020, que atuaiiza,
consolida e estabelece novas medidas de enfrentamento e prevenção à epidemia causada pelo O0VID-19 Inovo
Coronavírus) no Estado de Sergipe, e dá outras providências.

DETERMINA:
Medidas de Precauções para os profissionais atuantes no manejo do paciente suspeito/contaminado das
Unidades Assistenciais de Saúde próprias do Estado de Sergipe, de modo a prevenir a disseminação dc vírus no
contexto epidemiológico atual decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-2).
As Medidas de Precaução desta determinação inclui o Serviço Pré-Hospitalar Móvel, sendo assim de'err ser
implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, bem como na admissão, triagem, espera do
atendimento e durante toda a assistência prestada.
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas internas minimizem a exposição a
patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (SARS-CoV-2) (Nota Técnica n° 04/ANVISA, atualização 2: 21 de
março de 2020).
Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a pessoa do novo

coronavírus (SARS-CoV-2) é por gotículas respiratórias e/ou contato. Qualquer pessoa que tenha contato próximo
(dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (por exemplo, espirros, tosse, etc.) está em Co de
ser exposta a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas (Nota Técnica n° 04/ANVISA, aivalizacão 2: 2' de
março de 2020).
Aracaju, 27 de Março de 2020

Jurema Mércia Via dJesus Santos
Coordenação Estadual de Atenção PréHospitalar e Hospitalar

íoos Santos Lima Jú or
Diretor de Atenção Integra! à Saú e

Valberto ri
Secretário de
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ANEXO 1. MEDIDAS DE PRECAUÇÕES
As Precauções Padrão (PP) representam um conjunto de medidas que devem
ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do
seu estado presumível de infecção, e na manipulação de equipamentos e artigos
contaminados ou sob suspeita de contaminação. As PP deverão ser utilizadas
quando existir o risco de contato com: sangue; todos os líquidos corpóreos,
secreções e excreções, com exceção do suor, sem considerar a presença ou não de
sangue visível; pele com solução de continuidade (pele não íntegra) e mucosas. São
recomendadas para aplicação em todas as situações e pacientes, independente da
presença ou ausência de doença transmissível comprovada.
Além das Precauções Padrão devem ser adotadas Precauções específicas
quando a doença possui algum modo de transmissão específico, para assistência ao
caso suspeito/confirmado da CODIV-19, implementar Precauções para Gotículas e
de Contato, se necessário realizar procedimentos que gerem aerossóis adotar
Precauções para Aerossóis. Segue abaixo Equipamentos de Proteção Individual EPI's utilizados em cada medida de Precaução.
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Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA

Higienização das mãos

Máscara PFF2 (N95)

Máscara Cirúrgica

(profissional)

(paciente durante o transporte)

Precaução padrão: higenoe as mãos antes e após o contato core o padente,
ócuos, mascam drúrgica e/ou avental quando houver nsco de contato de
sangue os secreções, descarte adequadamente os pérfurocoõantes.
U-52

• Mantenha a porta do quarto SEMPRE fechada e coloque a mascara antes de
entrar no quarto.

ANVSA

Quarto privativo
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Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA

As orientações de Técnicas de Higienização das Mãos e Fricção Anti- Séptica
com Preparações Alcoólicas estão no Anexo II e os Momentos para Higienização
das mãos estão no Anexo III.
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TABELAI. MEDIDAS DE PRECAUÇÃO NO CONTEXTO DO COVID-19, DE ACORDO COM O TIPO DE AMBIENTE, PESSOA ALVO E
TIPO DE ATIVIDADE

Tipo de cenário

Pessoal alvo no cenário

Tipo de atividade

Cuidado direto com o
paciente

PRECAUÇÃO PADRÃO/GOTICULAS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Procedimentos que geram
aerossois em pacientes
suspeito/confirmado COVID19

PRECAUÇÃO PADRÃO/AEROSSOIS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Respirador N95 ou PFF2
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Nutrição, SADT, técnico de
equipamentos*, manutenção,
psicologia, assistência social

PRECAUÇÃO PADRÃO/GOTICULAS
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Profissionais da
assistência direta
Quarto do paciente
(Enfermaria / UTI /
Vermelha/Amarela)

Profissionais da
assistência indireta/apoio

Tipo de Precaução
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Paciente assistido sem
suporte de oxigênio.

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

PRECAUÇÃO PADRÃO E GOTICULAS
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Paciente assistido em
ventilação mecânica.

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

Evitar realizar ventilação manual (ambu) para não gerar aerossóis.

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

PRECAUÇÃO PADRÃO E GOTICULAS
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro
OBS.: Respirador N95 ou PFF2, se necessário procedimento que gere
aerossóis

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica durante todo percurso

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

PRECAUÇÃO PADRÃO E GOTICULAS ou AEROSSÓIS (se
necessário)
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro
OBS.: Respirador N95 ou PFF2, se necessário procedimento que gere
aerossóis

Transporte de
Todos os profissionais
pacientes sem
envolvidos no transporte
necessidade de
suporte de oxigênio
(Intra e interhospitalar)
Paciente

Transporte de
pacientes em
ventilação
mecânica (Intra e
inter-hospitalar)

Todos os profissionais
envolvidos no transporte
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'FRNO no

Paciente

Profissionais da saúde

Triagem/
Classificação

Laboratório

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

Usar ventilador mecânico de transporte durante todo o percurso.
.
.
.
Evitar realizar ventilação manual (ambu) para nao gerar aerossois.

Triagem de pacientes com
.
Síndrome Gripal

PRECAUÇÃO PADRÃO E GOTICULAS
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Recepcionistas

PRECAUÇÃO PARA GOTICULAS
Higiene das Mãos com agua e sabonete liquido ou álcool Gel 70%
Mascara cirurgica
Manter distância física de pelo menos 1 metro

Pacientes com Sindrome
Gripal
rip

PRECAUÇÃO PARA GOTICULAS
.
Mascara cirurgica
Manter distancia física de pelo menos 1 metro

Pacientes sem Síndrome
Gripal

Sem EPI requerido
Manter distância física de pelo menos 1 metro

Técnico de laboratório

PRECAUÇÃO PADRÃO/AEROSSOIS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Respirador N95 ou PFF2
Manipulação/Coleta de
.Avental descartavel
amostras respiratórias
.
*
Luvas de procedimento
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro
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Centro cirúrgico

Profissionais envolvidos
diretamente com a cirurgia,
Obs: Deve manter-se na
sala apenas os
Durante todas as intubaçoes
profissionais envolvidos na
i ndependente do diagnostico
cirurgia e deverão
permanecer até o final do
procedimento dentro da
sala cirúrgica.

PRECAUÇÃO PADRÃO/AEROSSOIS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Respirador N95 ou PFF2
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Todos os membros da
Paciente suspeito/confirmado
equipe do Centro Cirúrgico
COVID-19
(fora da sala cirúrgica)

PRECAUÇÃO PADRÃO E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Paciente assistido sem
suporte de oxigênio.

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

PRECAUÇÃO PADRÃO E GOTICULASHigiene das Mãos com água e
.
sabonete liquido ou álcool Gel 70%Mascara cirurgicaAvental
*
descartável Luvas de procedi mento Proteção ocularGorro

Paciente assistido em
ventilação mecânica

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

Em uso de ventilador mecânico
Evitar realizar ventilação manual (ambu) para não gerar aerossóis.

Tarefas administrativas sem
.
contato com pacientes
suspeito/confirmado de
COVID-19

Sem EPI requerido
.
Higiene das Mãos com agua e sabonete liquido ou álcool Gel 70%
. ..
Manter distancia física de pelo menos 1 metro

Todos os Profissionais
Areas administrativas incluindo profissionais da
saúde
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Todos os Profissionais

Quando não realizar
assistencia direta

PRECAUÇÃO PADRÃO E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Paciente

Paciente suspeito/confirmado
COVID-19

Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara Cirúrgica durante

Cuidado direto com o
paciente

PRECAUÇÃO PADRÃO/GOTICULAS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrg
ica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Procedimentos que geram
aerossois em pacientes
suspeito/confirmado COVID19*

PRECAUÇÃO PADRÃO/AEROSSOIS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Respirador N95 ou PFF2
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Gorro

Transporte do corpo da
enfermaria para o necrotério

PRECAUÇÃO PADRÃO/GOTICULAS E CONTATO
Higiene das Mãos com água e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas de procedimento*
Proteção ocular ou Protetor Facial
Joao dos S. Li iJUIUOÏ
Gorro

Área de isolamento
temporária
(consultório de
atendimento, sala de
intercorrência ou
outra sala destinada
ao isolamento)
Profissionais de saúde

Necrotério

Maqueiro/Necroterista e
todo profissional que
transferir o corpo
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Neroteristaou outro
profissional responsável

Todas as áreas com
Profissionais de higiene e
pacientes
suspeito/confirmado limpeza
de COVID-19

Atendimento as famílias

Limpeza concorrente ou
terminal

PRECAUÇÃO PARA GOTICULAS
Higiene das Mãos com a
águ e sabonete líquido ou álcool Gel 70%
Mascara cirurgica
Manter distância física de pelo menos 1 metro
PRECAUÇÃO PARA GOTICU LAS E CONTATO
Higiene das Mãos com agua e sabonete liquido ou álcool Gel 70%
Manter distância física de pelo menos 1 metro

OBS.: Seguir recomendações da NR 32/ MT
Fonte: Adaptado da tabela de recomendação de uso de EPI para infecção pela COVID-19 da Organização Mundial de Saúde (OMS)/2020 e Nota Técnica GVIMS/GGTES/AN VISA N°
04/2020. Atualização 2: 21 de março de 2020.

*Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas cirurgicas estéreis;
ATENÇÃO: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser imediatamente removidos após a saída
do quarto, enfermaria ou área de isolamento.

Nota 1: Ressalta-se a necessidade do uso racional e seguro de EPI nos serviços de saúde.
Nota 2: Usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessários e criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a
negligenciar outras medidas como a prática de higiene das mãos.
Nota 3: Os óculos ou protetor facial e os respiradores N95 serão distribuídos pelos respectivos gerentes de cada unidade, devendo
assinar termo de entrega conforme exigência do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;
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Transporte do paciente
ATENÇÃO
Evitar o transporte desnecessário do paciente
suspeito/confirmado COVID-19

Se realmente necessário transportar o paciente, tanto intrahospitalar quanto
nterhospitalar:
V'

Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o
transporte.

7

Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do
transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou
outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional
padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus
equipamentos e realizar higiene das mãos com álcool em gel ou água e sabonete
líquido.

V

Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado está sendo encaminhado.

SEQUÊNCIA PARA PARAMENTAÇÃO - PASSO A PASSO

1. COLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Pacientes suspeitos ou confirmados para Coronavírus (SARS-CoV-2)
Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%;
Vestir o avental descartável;
- Colocar máscara cirúrgica, para procedimentos que gerem aerossóis* usar
respirador N95. Realizar teste de pressão positiva todas as vezes que for utilizar o
respirador N95;
- Colocar protetor ocular**;

ç
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Colocar gorro;
Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel a 70%;
Calçar luvas de p rocedimento***.
*procedimentos geradores de aerossóis: intubação, extubação, ressuscitação
cardiopulmonar, aspiração traqueal por sistema aberto, broncoscopia, fisioterapia
respiratória, ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ventilação manual antes da
intubação, traqueostomia, coletas de amostras nasotraqueais, coleta de secreção
respiratória para diagnóstico e micronebulização.
** Utilizar protetor ocular em caso de risco de exposição do profissional a respingos de
sangue, secreções corporais e excreções.
***As luvas de procedimento devem ser utilizadas, no contexto da COVID-19, em
qualquer contato com paciente ou seu entorno (Precaução de Contato).

2. CUIDADOS AO UTILIZAR EPI NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM
CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2).

2.1. MÁSCARA E RESPIRADOR N95:
Coloque a máscara cirúrgica cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste
com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
Evite tocar na parte da frente da máscara / respirador N95;
Remova a máscara / respirador N95 sempre pelas tiras laterais;
Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, devese realizar a higiene das mãos;
Substitua as máscaras por uma nova mffáscara limpa e seca assim que a antiga
tornar- se suja ou úmida ou se contaminar por meio das mãos;

f

1 ÀW1

Não reutilize máscaras cirúrgicas descartáveis;
Os profissionais devem tomar as seguintes medidas de precaução antes de usar
os respiradores N95 no local de trabalho (além de verificar prazo de validade
designado pelo fabricante):
•

Inspecione visualmente o respirador N95 para determinar se sua
integridade foi comprometida (respirador úmidos, sujos, rasgados,
11
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amassados ou com vincos não podem ser utilizados);
• Verifique se componentes como tiras, ponte nasal e material de espuma
nasal não se degradaram, o que pode afetar a qualidade do ajuste e a
vedação e, portanto, a eficácia da máscara;
• Os profissionais devem realizar uma verificação do selo imediatamente
após colocar cada respirador N95 e não devem usar um respirador N95
que não possam executar uma verificação bem-sucedida do selo (teste
positivo e negativo de vedação do respirador N95 à face).

Observação 1: A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta ao respirador N95 ou
equivalente,pois além de não garantir proteção de filtração ou de contaminação, também
pode levar ao desperdício de mais um EPI.

Observação 2: Com objetivo de minimizar a contaminação do respirador N95 ou
equivalente, se houver disponibilidade, pode ser usado um protetor facial (face shield).
Se o respirador N95 estiver íntegro, limpo e seco, pode ser usado várias vezes durante o
mesmo plantão pelo mesmo profissional, conforme recomendação da CCIH.

Observação 3: Para remover o respirador N95, retire-o pelos elásticos, tomando
bastante cuidado para não tocar na superfície interna e acondicione em um saco ou
envelope de papel com os elásticos para fora, para facilitar a retirada da máscara.
Nunca coloque o respirador N95 já utilizado em um saco plástico, pois ele poderá ficar
úmida e potencialmente contaminada.
Observação 4: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.

Quem deve usar o respirador N95 ou equivalente?
Profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como por
exemplo: intubação, extubação, ressuscitação cardiopulmonar, aspiração traqueal por
sistema aberto, broncoscopia, fisioterapia respiratória, ventilação mecânica invasiva e não
invasiva, ventilação manual antes da intubação, traqueostomia, coletas de amostras
nasotraqueais, coleta de secreção respiratória para diagnóstico e micronebulização.
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2.2. LUVAS
ATENÇÃO: O USO DE LUVAS NÃO SUBSTITUI A HIGIENE DAS MÃOS;
As luvas de procedimento não cirúrgicos devem ser utilizadas, no Contexto da
pandemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno
(Precaução de Contato);
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica,
devem ser utilizadas luvas cirurgicas estéreis;
As luvas devem ser colocadas antes da entrada no quarto do paciente ou área em
que o paciente está isolado;
As luvas devem ser removidas dentro do quarto ou área de isolamento e
descartadas como resíduo infectante;
Jamais sair do quarto ou área de isolamento com as luvas;
- Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones,
maçanetas, portas) quando estiver com luvas;
- Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser
reutilizadas);
Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação
não garante mais segurança à assistência;
Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel a 70% antes de
calçar e imediatamente após remover as luvas.

Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação
das mãos:
Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da
mão oposta;
Segure a luva removida com a outra mão enluvada;
Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto
(sem luvas) e retire a outra luva;
Trocar as luvas quando for entrar em contato com outro paciente;
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2.3. GORRO
> O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais;
> Deve ser de material descartável e removido após o uso.

2.4. ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR FACIAL
Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto)
devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a
respingos de sangue, secreções corporais e excreções;
Após o uso dos óculos de proteção ou protetor facial, o profissional deve lavar
seus óculos de proteção ou protetor facial com água e sabão e na sequência
desinfetar com imersão no hipoclorito de sódio a 0,5% por 30 minutos ou
Biguanida. Após seco, guardar em saco plástico identificado no setor de trabalho.
ATENÇÃO: OS ÓCULOS OU PROTETOR FACIAL NÃO SÃO DESCARTÁVEIS.
2.5. AVENTAL
> Avental (gramatura mínima de 30g1m2) deve ser utilizado para evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional;
O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou aventa'
impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2) a depender
do quadro clínico do paciente (vômitos, diarréia, hipersecreção orotraqueal,
sangramento, etc);
O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e
abertura
0
posteriorcapote ou avental descartável sujo deve ser removido e descartado corno
resíduo infectante após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do
paciente ou da área de assistência. Após a remoção do capote deve-se proceder
a higiene das mãos para evitar a transmissão do vírus para o profissional,
pacientes e ambiente;
> A roupa privativa (nos casos da área crítica) deve ser desprezada em harnp
À
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3. REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Pacientes suspeitos ou confirmados para Coronavírus (SARS-CoV-2)
- Retirar as luvas sem contaminar as mãos;
Retirar o avental tocando apenas suas partes internas;
Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel a 70%;
Retirar gorro;
Retirar os óculos de proteção ou protetor facial pelas hastes ou elásticos;
Retirar a máscara pelo elástico ou pelas fitas atrás da cabeça (não tocar na
parte da frente);
Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou álcool em gel a 70%.

ATENÇÃO!
> Os EPI's são exclusivos de cada profissional e não devem ser retirados da
unidade hospitalar, o profissional é responsável pela guarda e manutenção, bem
como identificação dos seus EPI's;
Utilizar roupa privativa em todas as áreas de cuidados ao paciente suspeito /
confirmado de COVID-19.
Não utilizar adornos (brincos, relógio, pulseiras, aliança, anéis, colares, crachás,
etc) em nenhuma área hospitalar e manter cabelos bem presos. Os homens devem
remover a barba para possibilitar o uso correto do respirador N950 profissional não poderá transitar fora da sua unidade de produção durante todo
o turno de trabalho.

A SES esclarece que mediante contexto epidemiológico atual enfrentado no
Estado de Sergipe em decorrência da situação de pandemia do novo coronavírus, esta
determinação poderá sofrer alterações à medida que novas evidências, diretrizes e
normatizações estiverem disponíveis, pois trata-se de um vírus novo no mundo.
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ANEXO II. TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
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ANEXO III. 5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
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Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA

1 - ANTES DO CONTATO COMO O PACIENTE
Higienizar as mãos antes de entrar em contato com o paciente;
v Para proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes
nas mãos do profissional e que podem causar infecções.
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J.

2— ANTES DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ASSÉPTICO
v" Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento
asséptico;
( Para proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos
do profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.

3— APÓS RISCO DE EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CORPORAIS
v' Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais e
após a remoção de luvas;
( Para proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente
próximo ao paciente evitando a transmissão de microrganismos do paciente e
outros profissionais ou pacientes.

4— APÓS O CONTATO COM O PACIENTE
V

Higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos
próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente;

v' Para proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as
superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de
microrganismos do próprio paciente.

5— APÓS CONTATO COM AS ÁREAS PRÓXIMAS AO PACIENTE
v' Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas
proximidades do paciente - mesmo sem ter tido contato com o paciente;
'( Para proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as
superfícies e os objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a
transmissão de microrganismos do paciente e outros profissionais ou pacientes.
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