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OBJETIVO

Regular as atividades acadêmicas com risco de exposição pelo coronavírus, com o
objetivo de evitar a contaminação de discentes, docentes e pessoal técnicoadministrativo da UNIVAÇO.
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2.1

INFORMAÇÕES GERAIS

Agente etiológico

A doença provocada pelo novo Coronavírus é denominada oficialmente como COVID19, sigla em inglês para “coronavirus disease 2019” (doença por coronavírus 2019, na
tradução).

2.2

Transmissão

O período de transmissibilidade dos pacientes infectados é em média de sete (7) dias
após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus
(SARS-CoV-2) sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o
aparecimento de sinais e sintomas. Portanto, até o momento, não há informação exata
do número de dias anteriores ao início dos sinais e sintomas uma pessoa infectada
passa a transmitir o vírus. A principal forma de transmissão dos coronavírus é por
meio do contato próximo pessoa a pessoa, a partir de secreções respiratórias de uma
pessoa infectada, disseminadas pela tosse, catarro, gotículas de saliva, contato físico
com o infectado ou com superfícies contaminadas. Qualquer pessoa que tenha
contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (por
exemplo, espirros, tosse, etc.) está em risco de ser exposta a gotículas respiratórias
potencialmente infecciosas.

2.3

Manifestações Clínicas

Após período de incubação de 5-16 dias, o quadro clínico é semelhante ao da gripe,
podendo variar de leve a grave.
O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um
simples resfriado até uma pneumonia severa. No entanto, neste novo coronavírus não
está estabelecido completamente o espectro, necessitando de mais investigações e
tempo para caracterização da doença. Segundo os dados mais atuais, os sinais e
sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios.
Os principais sintomas foram febre (83%), tosse (82%), falta de ar (31%), dor muscular
(11%), confusão (9%), dor de cabeça (8%), dor de garganta (5%), rinorreia (4%), dor
no peito (2%), diarreia (2%) e náusea e vômito (1%). Segundo exames de imagem,
74 pacientes (75%) apresentaram pneumonia bilateral, 14 pacientes (14%)
apresentaram manchas múltiplas e opacidade em vidro fosco e 1 paciente (1%)
evoluiu com pneumotórax. Também houve registro de linfopenia em outro estudo
realizado com 41 pacientes diagnosticados com 2019-nCoV.
As síndromes clínicas associadas à infecção pelo COVID-19 estão descritas no
ANEXO 1.

2.4

Diagnóstico laboratorial

O diagnóstico laboratorial para identificação do vírus 2019-nCoV é realizado por meio
das técnicas de RT-PCR em tempo real e sequenciamento parcial ou total do genoma
viral. Outras informações importantes como: indicação e técnica de coleta,
acondicionamento e envio das amostras estão descritas no tópico de Vigilância
Laboratorial do Boletim Epidemiológico nº 2 que se encontra disponível no Portal do
Ministério da Saúde.
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RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA O CONTROLE DE INFECÇÃO

• Reorganizar as atividades no ambulatório da UNIVAÇO com as recomendações
padronizadas.

• Divulgar amplamente informações sobre os cuidados básicos para evitar o contágio
e para identificação precoce dos sintomáticos respiratórios.
• Estabelecer critérios de triagem para identificação e atendimento dos casos; sendo
que todos os sintomáticos respiratórios deverão ser encaminhados para abordagem
especial.
• Orientar os alunos e trabalhadores da unidade quanto aos cuidados e medidas de
prevenção a serem adotadas.
• Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes sintomáticos respiratórios e seus
acompanhantes e orientar sobre a higiene adequada das mãos.
• Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao
serviço de referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de
isolamento.
• Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo
flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque
em mucosas de olho, nariz e boca e realizar higiene das mãos frequentemente.
• Prover lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com
acionamento por pedal para o descarte de lenços.
• Prover dispensadores com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução)
para a higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após
contato com secreções respiratórias.
• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de
sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura
sem contato manual.
• Manter os ambientes ventilados.
• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas,
pranchetas e telefones.
• Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros
ambientes utilizados pelo paciente sintomático respiratório.
• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que
tenha sido utilizado na assistência ao paciente sintomático respiratório.
• Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao
paciente sintomático respiratório e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com
luvas ou outros EPI contaminados ou mãos contaminadas.

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente sintomático respiratório
para outro serviço de saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado.
• Assegurar a provisão de todos os insumos necessários (máscaras cirúrgicas,
máscaras N95, PFF2 ou equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços
de papel, avental impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas de procedimento,
higienizantes para o ambiente e outros).
• Todos os casos suspeitos serão tratados de forma especial, em consonância com
as definições da Secretaria Municipal de Saúde.
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4.1

AÇÕES NO ATENDIMENTO NO AMBULATÓRIO DA UNIVAÇO

Reforçar a implementação de Precauções Padrão

Considerando-se que atualmente não existe vacina para prevenção de infecção por
2019-nCoV, a melhor maneira de prevenir é evitar a exposição ao vírus.
Ações preventivas diárias que possam auxiliar na prevenção de propagação de vírus
respiratórios:
• Higiene frequente das mãos com água e sabão ou preparação alcoólica.
• Evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos.
• Evitar contato próximo com pessoas doentes.
• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou utilizando-se
de um lenço descartável.
• Ficar em casa e evitar contato com pessoas quando estiver doente.
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

4.2

Criar informativos com as orientações sobre os cuidados básicos

Criar cartazes e folders que orientem sobre a prevenção da contaminação para serem
divulgados em toda a escola e ambulatório da UNIVAÇO e também nas redes sociais.
(ANEXO 2).

4.3

Criar e afixar cartazes com abordagem para o reconhecimento de caso
suspeito

Criar e divulgar orientação adequada para os cuidados básicos de prevenção e
definição do fluxo a ser seguido diante do paciente sintomático respiratório. O cartaz
deverá orientar o paciente com febre e qualquer sintoma respiratório a se comunicar
com a recepcionista para a disponibilização imediata da máscara e o encaminhamento
para a sala de triagem para atendimento prioritário. A máscara também deverá ser
colocada no acompanhante. Esse cartaz será afixado no ambulatório da UNIVAÇO.
(ANEXO 3)

4.4

Disponibilizar os EPIs necessários para as diversas atividades acadêmicas

Estabelecer o uso de EPIs e precauções básicas em cada campo de estágio que
possam contribuir na prevenção da infecção.
As indicações para o uso de cada EPI podem ser consultadas no ANEXO 4.
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.

4.5

Promover o reconhecimento precoce de casos suspeitos no atendimento
no ambulatório da UNIVAÇO

O ambulatório da UNIVAÇO deve adotar medidas para garantir que todos os casos
suspeitos ou confirmados de infecção pelo 2019-nCoV ou outra infecção respiratória
siga os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta de tosse e higiene das mãos
durante o período de permanência na unidade. Para isso poderão usufruir de alertas
visuais (cartazes, placas, pôsteres) na entrada dos serviços e em locais estratégicos
do ambulatório, que serão expostos.
Todos os profissionais de saúde deverão redobrar a atenção a detecção de possíveis
casos suspeitos durante ou antes da triagem e registro dos pacientes.

4.6

Ações de reconhecimento e abordagem recomendadas

• Na sala de espera dos pacientes deverá ser feito o reconhecimento rápido dos
casos sintomáticos respiratórios;
• Folders serão distribuídos aos pacientes e acompanhantes e cartazes serão
afixados com as orientações adequadas;
• Ocorrerá fornecimento de máscara cirúrgica para o paciente com febre e sintomas
respiratórios

e

seu

acompanhante,

sendo

priorizado

seu

acolhimento

e

encaminhamento para a sala dos sintomáticos respiratórios;
• Pacientes serão atendidos na sala de sintomáticos respiratórios por profissional
usando máscara N95, PFF2 ou equivalente, capote descartável, luvas e óculos. O
mesmo deverá manter uma distância mínima de 2 metros dos pacientes;
• Os pacientes deverão responder às perguntas do questionário abaixo para
identificação da possibilidade de tratar-se de um caso suspeito de coronavírus;
• Pacientes serão abordados de acordo com o resultado da avaliação de risco de
infecção provável ou pouco provável.
• Equipe da recepção não necessita do uso de EPIs.
• Equipe de limpeza das salas de atendimento e ambientes de circulação: Limpeza
rigorosa e desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência pelos
pacientes e equipes assistenciais.
• Pessoal da limpeza da sala de acolhimento: deve ser orientado para higiene das
mãos com preparação alcoólica frequentemente, uso de gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara cirúrgica, avental impermeável de mangas longas, luvas de
procedimento para limpeza das salas onde será feito o atendimento dos sintomáticos
respiratórios.

4.7

QUESTIONÁRIO PARA A DETECÇÃO DE CASOS SUSPEITOS

FATORES EPIDEMIOLÓGICOS

Nos 14 dias anteriores ao início da doença, o paciente teve:
1 - História de viagem para lugar com casos documentados de infecção
nCoV
☐ Sim

☐ Não

☐ N/A

2 - Contato próximo* com caso confirmado ou provável de infecção por
nCoV, enquanto esse paciente era assintomático.

☐ Sim

☐ Não

☐

N/A
3 - Presença em algum estabelecimento de saúde onde houve manejo
de casos de infecções por nCoV
☐ Sim

☐ Não ☐ N/A

4 - Presença em laboratório que manipula amostras de nCoV suspeitas
ou confirmadas ☐ Sim

☐ Não

☐ N/A

5 - Contato direto com animais em países onde se sabe que o nCoV
circula em populações animais ou onde infecções humanas ocorreram
como resultado de suposta transmissão zoonótica

☐ Sim

☐ Não

☐

N/A
* Contato próximo é definido como:
- Exposição associada a cuidados de saúde, incluindo cuidados diretos a pacientes
com nCoV. Por exemplo: profissionais de saúde, trabalhando com profissionais de
saúde infectados pelo nCoV, visita a pacientes ou estar no mesmo ambiente que um
paciente com nCoV, ou exposição direta a fluídos corporais ou amostras, incluindo
aerossóis.
- Trabalhar junto em ambientes próximos ou dividir a mesma sala de aula com um
paciente com nCoV.
- Viajar junto com um paciente com nCoV em qualquer tipo de transporte.
- Viver na mesma casa que um paciente com nCoV.

4.8

Ações na detecção de caso suspeito com infecção provável:

Caso seja detectado no acolhimento um caso suspeito (responder sim a qualquer
uma das perguntas anteriores) por COVID-19 será convocado profissional médico
para avaliação.
O profissional do atendimento deverá estar completamente paramentado com
máscara N95, PFF2 ou equivalente, capote descartável, óculos, gorro, sapato
fechado. Todo equipamento de proteção individual (EPI) deverá ser descartado após
a utilização, com exceção da proteção ocular. Após avaliação da situação clínica, a
equipe do ambulatório deverá entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde
de Ipatinga e definir o fluxo do paciente. A sala do atendimento não deverá ser mais
utilizada até sua completa higienização.

4.9

Definição de Caso Suspeito:

Situação 1: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de viagem para área
com transmissão local, de acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 2: Febre1 E pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade
para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E histórico de contato próximo
de caso suspeito para o coronavírus (2019-nCoV), nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU
Situação 3: Febre1 OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais entre outros) E contato próximo
de caso confirmado de coronavírus (2019-nCoV) em laboratório, nos últimos 14 dias
anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.
Entende-se como contato próximo uma pessoa envolvida em qualquer uma das
seguintes situações:
 Estar a dois metros de um paciente com suspeita de caso por 2019-nCoV, dentro
da mesma sala ou área de atendimento (ou aeronaves ou outros meios de transporte),
por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual.

 Cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência
médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não
estiver em uso do EPI recomendado.
O Ministério da Saúde monitora os países para casos suspeitos do coronavírus.
Deve-se estar atento ao comportamento epidemiológico do coronavírus a nível
mundial, considerando as mudanças diárias das áreas de risco.
https://saude.gov.br/saude-de-a-z/listacorona

4.10 Ações na detecção de sintomático respiratório com infecção por COVID-19
pouco provável:

Caso seja detectado no acolhimento um caso de paciente sintomático respiratório com
infecção por COVID-19 pouco provável (paciente sintomático respiratório sem fatores
epidemiológicos) deverá ser realizado o atendimento de forma habitual pelos
discentes acompanhados do professor, porém, o paciente e a equipe de atendimento
deverão usar máscaras cirúrgicas. Luvas de procedimento deverão ser usadas para
o exame físico. Após o atendimento de um paciente sintomático respiratório a sala
deverá ser higienizada.
SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO COM INFECÇÃO POR COVID-19 POUCO
PROVÁVEL: Paciente que apresentar febre E pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório como tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre
outros, porém sem a presença de risco epidemiológico detectado.
Informações adicionais podem ser consultadas no ANEXO 5, referente às
recomendações de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da
disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), segundo o protocolo do Ministério
da Saúde.

4.11 Tratar adequadamente os resíduos

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados
de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria
A1, conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018.

Os resíduos devem ser acondicionados, em saco branco leitoso, que devem ser
substituídos quando atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48
horas e identificados pelo símbolo de substância infectante, com rótulos de fundo
branco, desenho e contornos pretos. Os sacos devem estar contidos em recipientes
de material lavável, resistente à punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com
tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados.
Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente
adequada. Outras informações podem ser obtidas por meio de consulta ao endereço
eletrônico:
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+04-

-

2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28

4.12 Encaminhar os casos suspeitos

Após avaliação da situação clínica, a equipe do ambulatório deverá entrar em contato
com a Secretaria Municipal de Saúde de Ipatinga e definir o fluxo do paciente.
Contato: 38298781

4.13 Notificar de casos suspeitos

Casos suspeitos devem ter notificação imediata ao Centro de Informações
Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), caso que se enquadre na definição de
suspeito, como determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção
I (http://j.mp/ portariadeconsolidacao4ms).
A Rede CIEVS dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de casos
suspeitos do novo coronavírus e outros eventos de saúde pública.
A notificação deverá ser feita por meio do formulário eletrônico, dentro das primeiras
24 horas a partir da suspeita clínica, no caso do paciente ser atendido no ambulatório
da UNIVAÇO. Caso o paciente seja suspeito e encaminhado para o atendimento na
rede pública ou privada, a notificação passa a ser responsabilidade do local do
atendimento.
Meio Eletrônico : E-notifica (notifica@saude.gov.br)
CID 10 - U07.1 – Infecção pelo novo Coronavírus (2019-nCoV).
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AÇÕES PARA O ATENDIMENTO DE SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO DA
COMUNIDADE ACADÊMICA

Criar informativo para os sintomáticos respiratórios entre a comunidade acadêmica,
visando a identificação precoce e estabelecendo as medidas de prevenção do
contágio. (ANEXO 6)
Os alunos, professores e funcionários técnico-administrativos da UNIVAÇO
sintomáticos respiratórios deverão comunicar imediatamente ao comitê de crise
(através das coordenações de ensino, curso e direção geral), usar máscara, praticar
a etiqueta respiratória e procurar atendimento médico na rede pública, conveniada ou
privada, evitando a circulação na escola.
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REGULAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS CONFORME O NÍVEL DE
ENFRENTAMENTO, NOS DIVERSOS CENÁRIOS DO CURSO

Considerando-se a emergência de doença respiratória causada pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), com casos já comprovados no Brasil, e presença de casos suspeitos no
município de Ipatinga, a UNIVAÇO está em alerta e define a regulação das atividades
acadêmicas do curso de medicina com o objetivo de evitar a exposição e a infecção
dos alunos e profissionais no exercício das atividades nos diversos campos de
estágio.
As ações a serem implementadas foram estratificadas conforme risco potencial
infecção por COVID-19 na nossa comunidade.

NÍVEL DE ENFRENTAMENTO SITUAÇÃO
NÍVEL 1
Ameaça

Ameaça real de introdução do vírus no
de

SARSCoV-2

introdução

do

vírus território estadual através da ocorrência de
casos suspeitos e/ou confirmados de
SARSCoV-2,
afetadas.

importados

de

áreas

NÍVEL 2

Ocorrência de transmissão autóctone, ou

Confirmação de caso importado e de seja, de casos confirmados sem histórico
contatos dos casos importados, sem de viagens a áreas afetadas ou com
transmissão sustentada

contatos de casos confirmados importados.

NÍVEL 3

Transmissão da doença com risco de

Transmissão sustentada

ocorrência de grande magnitude e dispersa
no

território.

Para

este

nível

são

construídos 4 cenários:
Cenário 1: Transmissão localizada, com
ocorrência de 10 casos
Cenário 2: Transmissão localizada, com
ocorrência de número médio de casos, sem
comprometimento da assistência
Cenário

3:

Transmissão

em

grande

extensão territorial com grande número de
casos com comprometimento parcial da
assistência
Cenário 4: ocorrência de grande número
de casos que levam a situação de
desassistência

6.1

Recomendações por Campo de Estágio conforme nível de enfrentamento:

6.1.1 Aulas teóricas e práticas na UNIVAÇO:
NÍVEL 1 e 2: Não há recomendação para uso de EPIs.

A UNIVAÇO deverá

disponibilizar álcool gel em toda a escola, e realizar a divulgação das orientações dos
cuidados básicos de prevenção. Orientará sobre a lavagem frequente das mãos e
trabalhará continuamente para a identificação de sintomáticos respiratórios,
isolamento dos mesmos, e outras medidas de prevenção.

6.1.2 IESC (1º ao 4º período):
NÍVEL 1 e 2: As aulas práticas devem acontecer preferencialmente na UNIVAÇO
trabalhando com atividades práticas dentro da escola. Caso haja necessidade de ir às
unidades de saúde o aluno não deverá participar de atividades de triagem ou
atendimento de paciente sintomático respiratório. Não há recomendação para uso de
EPIs.

6.1.3 HAM 3 e 4 (3º e 4º período):
NÍVEL 1 e 2: As aulas práticas devem acontecer preferencialmente na UNIVAÇO
trabalhando com atividades práticas dentro do laboratório de habilidades. As aulas no
Hospital Municipal devem ocorrer com seleção prévia dos pacientes pelo professor,
evitando-se os sintomáticos respiratórios. Alunos e professor não precisam usar
máscaras nesse momento. Enfatizar constantemente a necessidade de lavagem de
mãos antes e após cada atendimento e o uso do álcool gel. As máscaras cirúrgicas
deverão estar disponíveis com professor para casos de necessidade.

6.1.4 Semiologia 1 e 2:
NÍVEL 1 e 2: As aulas no hospital devem ocorrer com seleção prévia dos pacientes
pelo professor evitando-se os sintomáticos respiratórios. Alunos e professor não
precisam usar máscaras nesse momento. Enfatizar constantemente a necessidade
de lavagem de mãos antes e após cada atendimento e o uso do álcool gel. As
máscaras cirúrgicas deverão estar disponíveis com professor para casos de
necessidade.

6.1.5 MFC (todas):
NÍVEL 1 e 2: Os alunos não atenderão os casos de sintomáticos respiratórios,
considerando-se que as unidades de saúde estão fazendo o acolhimento e o
atendimento desses pacientes em sala especial. Alunos e professor não precisam
usar máscaras nesse momento. Enfatizar constantemente a necessidade de lavagem

de mãos antes e após cada atendimento. As máscaras cirúrgicas deverão estar
disponíveis com professor para casos de necessidade.

6.1.6 Ambulatório da SMS:
NÍVEL 1 e 2: Os alunos não atenderão os casos de sintomáticos respiratórios
suspeitos para infecção por COVID-19. Alunos e professor não precisam usar
máscaras nesse momento, exceto para atendimento de sintomático respiratório com
infecção por COVID-19 pouco provável (sem risco epidemiológico). Enfatizar
constantemente a necessidade de lavagem de mãos antes e após cada atendimento.
As máscaras cirúrgicas deverão estar disponíveis com professor para casos de
necessidade.

6.1.7 Ambulatório da UNIVAÇO:
NÍVEL 1 e 2: O acolhimento encaminhará os sintomáticos respiratórios conforme o
fluxo que foi descrito anteriormente. Os demais pacientes serão atendidos
normalmente. Caso se identifique sintomático respiratório durante a anamnese,
colocar a máscara cirúrgica no paciente e em seu acompanhante e encaminhar
imediatamente para a sala de acolhimento para ação pertinente. Lavar as mãos
adequadamente e friccionar com álcool gel. Importante enfatizar constantemente a
necessidade da lavagem de mãos antes e após cada atendimento. As máscaras
cirúrgicas deverão estar disponíveis com professor para casos de necessidade.
Providenciar e treinar funcionário para a limpeza adequada do ambiente.

6.1.8 SAMU:
Nível 1: Os alunos receberão máscara cirúrgica para uso nos atendimentos. Máscara
N95, PFF2 ou equivalente está indicada e será fornecida para uso somente nos
procedimentos de risco como intubação, aspiração de vias aéreas, entre outros.
Importante enfatizar constantemente a necessidade da lavagem de mãos antes e
após cada atendimento.
Nível 2: Recomendação da máscara N95, PFF2 ou equivalente nos atendimentos com
máscara cirúrgica por baixo e sendo descartada após os atendimentos; a máscara

N95, PFF2 ou equivalente será acondicionada em saco de papel e poderá ser utilizada
por um período de três meses.

6.1.9 UPA:
Nível 1: As máscaras cirúrgicas deverão estar disponíveis com professor para casos
de necessidade. Importante enfatizar constantemente a necessidade de lavagem de
mãos antes e após cada atendimento. Máscara N95, PFF2 ou equivalente está
indicada e será fornecida para uso somente nos procedimentos de risco como
intubação, aspiração de vias aéreas, entre outros.
Nível 2: Recomendação da máscara cirúrgica nos atendimentos. Máscara N95, PFF2
ou equivalente está indicada e será fornecida para uso somente nos procedimentos
de risco como intubação, aspiração de vias aéreas, entre outros.

6.1.10 Internato Hospitalar:
Nível 1: Haverá o fornecimento de máscara cirúrgica para o atendimento de
sintomáticos respiratórios. Utilizar a máscara N95, PFF2 ou equivalente caso seja
atendido sintomático respiratório suspeito. Importante enfatizar constantemente a
necessidade da lavagem de mãos antes e após cada atendimento.
Nível 2: Haverá o fornecimento de Kits contendo: máscara N95, PFF2 ou equivalente,
óculos de proteção, luvas de procedimento, capote descartável. Utilizar caso seja
atendido sintomático respiratório suspeito. Uso de máscara cirúrgica para os demais
pacientes sintomáticos respiratórios.

6.2

Nível 3 de Enfrentamento

Ações específicas nessa etapa serão definidas pelo comitê de crise, em consonâncias
com as diretrizes do Ministério da Saúde.
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COMITÊ DE CRISE

Comitê criado para análise diária e acompanhamento da epidemiologia da infecção
pelo novo coronavírus, com revisão e aprimoramento contínuo das ações a serem

implementadas para prevenção da transmissão do vírus. É formado por gestores e
docentes da UNIVAÇO.
Composição do Comitê de Crise:
 FLÁVIA ALBUQUERQUE MAGALHÃES
 LETÍCIA GUIMARÃES CARVALHO DE SOUZA LIMA
 MARIANA DE SOUZA FURTADO
 NORBERTO DE AS NETO
 MAGID JOSE MENDES LAUAR
 JOSE SILVEIRA DOS REIS JUNIOR
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 VINICIUS LANA FERREIRA

ANEXO 1
Síndromes clínicas associadas à infecção pelo COVID-19

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas recomendações no ambiente
da saúde

Máscara cirúrgica

Deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por
gotículas respiratórias, quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 metro do
paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV).
Instruções:
• Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com
segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
• Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara;
• Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente, mas
remova sempre por trás);
• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada,
deve-se realizar a higiene das mãos;
• Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta
tornar-se úmida;
• Não reutilize máscaras descartáveis.
Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.

Máscara de proteção respiratória

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos
pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV)
deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia
mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou
PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser
compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento
deve seguir as recomendações do fabricante.
Recomenda-se o uso máscara cirúrgica por baixo e sendo descartada após os
atendimentos; a máscara N95, PFF2 ou equivalente será acondicionada em saco de
papel e poderá ser utilizada por um período de três meses.

Luvas

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco
de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções,
excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de
forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para
o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por meio das mãos do
profissional.
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem
ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico). As recomendações quanto
ao uso de luvas por profissionais de saúde são:
• Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.
• Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal
contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.
• 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 não devem ser
reutilizadas).
• O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
• Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.
• Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das
mãos.

Protetor ocular ou protetor de face

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram 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. Devem ser de uso exclusivo para cada
profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o
uso. Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro desinfetante
recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.

Capote/avental

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há
risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de
evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas,
punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado
com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira
antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar
disponível em vários tamanhos. O capote ou avental sujo deve ser removido e
descartado 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 imediatamente
proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional,
pacientes e ambiente.

Atenção: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser capacitados
para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados para uso correto
dos EPI.

ANEXO 5
Medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do
novo coronavírus (2019-nCoV), segundo o protocolo do Ministério da Saúde:

ANEXO 6
INFORMATIVO PARA O SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO NA COMUNIDADE
ACADÊMICA
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