PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DE ENFRENTAMENTO À
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID – 19)
18 DE MARÇO DE 2020

1. INTRODUÇÃO
PREFEITURA
MUNICIPAL DE

Este documento apresenta o Plano Municipal de Contingência para

CAPARAÓ

Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) em caso de surto e

SECRETARIA

define o nível de resposta e áreas de atuação.

MUNICIPAL DE

Em 31 de dezembro de 2019, o escritório da OMS na China foi informado

SAÚDE

sobre casos de pneumonia de etiologia desconhecida detectada na cidade

PREFEITO

de Wuhan, província de Hubei. As autoridades chinesas identificaram um

MUNICIPAL DE

novo tipo de Coronavírus, que foi isolado em 07 de janeiro de 2020. Em 11

CAPARAÓ
CRISTIANO XAVIER
DA COSTA

e 12 de janeiro de 2020, a OMS recebeu mais informações detalhadas, da
Comissão Nacional de Saúde da China, de que o surto estava associado a
exposições em um mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan.

SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)

SAÚDE

declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional

ELIZABETE GOMES

(ESPII) em razão da disseminação do Coronavírus, após reunião com

DA SILVA

especialistas.

COORDENADORIA

Em 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência

DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA
JAQUELINE
DAMASCENO DE

de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), por meio
da Portaria MS n° 188.

SOUZA MIRANDA

Desta forma, todos os países devem estar preparados para conter a

COORDENADORIA

transmissão do vírus e prevenir a sua disseminação, por meio de vigilância

DA VIGILÂNCIA

ativa com detecção precoce, isolamento e manejo adequados dos casos,

EM SAÚDE

investigação/monitoramento dos contatos e notificação oportuna.

MARCIA BORGES
HENRIQUE

Mediante tal cenário, o Município de Caparaó, em uso de suas atribuições,
institui o Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, de acordo com o
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DECRETO Nº 1229 de 18 de março de 2020. E elabora, então, o Plano de
Contingência em Combate ao COVID-19.
Neste Plano de Contingência serão abordadas áreas de intervenção, as quais
citamos:


Vigilância



Rede assistencial



Assistência Farmacêutica



Vigilância Sanitária



Comunicação de Risco



Gestão

2. DEFINIÇÕES DE CASOS SUSPEITOS


Situação 1: Febre* 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: Febre*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 (COVID-19), nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas; OU



Situação 3: Febre*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
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas.
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Caso Provável: Caso suspeito que apresente resultado laboratorial
inconclusivo para COVID-19 OU com teste positivo em ensaio de
pan-coronavírus.



Transmissão local: É definida como transmissão local, a
confirmação laboratorial de transmissão do COVID-19 entre
pessoas com vínculo epidemiológico comprovado. Os casos que
ocorrerem entre familiares próximos ou profissionais de saúde de
forma limitada não serão considerados transmissão local. Até o
momento, a única área com transmissão local é a China. As áreas
com transmissão local serão atualizadas e disponibilizadas no site
do Ministério da Saúde, no link: saude.gov.br/listacorona.



Obs (*) Febre pode não estar presente em alguns casos como, por
exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que
em algumas situações possam ter utilizado medicamento
antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada
em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de
notificação.



Contato próximo: definido como estar a aproximadamente dois
metros (2 m) de um paciente com suspeita de caso por Coronavírus,
dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período
prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI).
O contato próximo pode incluir: 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 usando o EPI recomendado.



Notificação Imediata: Os casos suspeitos, prováveis e confirmados
devem ser notificados de forma imediata pela Rede Assistencial
(pública, privada) em todos os níveis de atenção (até 24 horas) à
CIEVS por meio do telefone (31) 997446983 ou (31) 987220553
ou à GRS Manhumirim por meio do telefone (33) 3341 9800.
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3. NÍVEIS DE RESPOSTAS
Três níveis de ativação compõe este plano de contingência: Alerta, Perigo
Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na
avaliação do risco do Coronavírus e o impacto na saúde pública.
3.1 NÍVEL ALERTA: O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma
situação em que o risco de introdução do SARS-COV-2 no Brasil seja
elevado e não apresente casos suspeitos.
3.2 NÍVEL PERIGO EMINENTE: Corresponde a uma situação em que há
confirmação de caso suspeito.
3.3 NÍVEL EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA
NACIONAL: Situação em que há confirmação de transmissão local do
primeiro caso de Coronavírus (COVID19), no território nacional, ou
reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde
(OMS). Estas situações configuram condições para recomendação ao
Ministro da Saúde de declaração de ESPIN, conforme previsto no Decreto
nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. Destacase aqui, a publicação da Portaria nº 188, de 03 de Fevereiro de 2020 a qual:
“Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN)
de decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”.
4. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS SEGUNDO NÍVEIS DE
RESPOSTAS
4.1. NÍVEL ALERTA
Componente: Vigilância em Saúde
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos
serviços de saúde.
• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas
evidências ou recomendações da OMS.
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• Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos
suspeitos para infecção humana por COVID-19.
• Fortalecer os serviços de saúde para a detecção, notificação, investigação
e monitoramento de prováveis casos suspeitos para infecção humana pelo
COVID-19, conforme a definição de caso estabelecida, no devido sistema
de informação orientado pelo MS.
• Articular com a rede de serviços públicos e privados de atenção à saúde
o aprimoramento e a detecção de possíveis casos suspeitos nos serviços de
saúde.
• Emitir alertas para as unidades de saúde sobre a situação epidemiológica
global, com orientações para a preparação de resposta, com medidas de
prevenção e controle para a infecção humana pelo COVID-19.
• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação
da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.
• Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação à etiqueta
respiratória e higiene das mãos.
Componente: Rede Assistencial
• Orientar a atenção primária, atenção pré-hospitalar e atenção hospitalar
sobre manejo clínico e classificação de risco diante de um caso suspeito de
infecção humana pelo COVID-19.
• Desenvolver capacitações para os profissionais de saúde da quanto ao
acolhimento, cuidado, medidas de isolamento, limpeza e desinfecção de
superfícies, higienização das mãos na atenção primária assistência préhospitalar e hospitalar.
• Orientar o monitoramento de casos de SG e SRAG nos serviços de saúde.
• Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos
suspeitos para a infecção humana pelo COVID-19.
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• Realizar levantamento dos insumos para atendimento de pacientes
suspeitos para infecção humana pelo COVID-19.
• Desenvolver fluxogramas/protocolos de acolhimento, triagem e espera
por atendimento para usuários com sintomas respiratórios.
• Quantificar estoques de insumos padrão, incluindo medicamentos e EPIs.
Componente: Assistência farmacêutica
• Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção
humana pelo COVID-19.
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento
sintomático dos pacientes.
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do
fluxo de serviço farmacêutico.
• Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito municipal.
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
Componente: Vigilância Sanitária
• Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto à
prevenção e controle a infecção humana pelo COVID-19.
Componente: Comunicação de risco
• Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e
informações pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo
COVID-19.
• Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à
rede de serviços de saúde e população.
• Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de
etiqueta respiratória e higienização das mãos para o COVID-19.
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• Definir, em conjunto com os gestores, o porta-voz que será responsável
pela interlocução com os veículos de comunicação.
• Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de
prevenção e controle do COVID-19.
• Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e
informações equivocadas.
Componente: Gestão
• Articular com gestores o acompanhamento da execução do Plano de
Contingência de Infecção pelo COVID-19.
• Divulgar material desenvolvido pelas áreas técnicas (protocolos, manuais,
guias, notas técnicas e informativas).
• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o
cenário epidemiológico e o risco de introdução do COVID-19. • Articular
junto a outros órgãos o desenvolvimento das ações e atividades propostas
para esse nível de alerta.
• Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para o COVID-19.
• Monitorar os estoques dos insumos existentes.
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas).
4.2 NÍVEL: PERIGO IMINENTE
Componente: Vigilância em Saúde
• Acompanhar e monitorar os rumores sobre casos suspeitos.
•

Acompanhar

a

situação

epidemiológica

e

divulgar

Boletins

Epidemiológicos produzidos pela SVS/MS.
• Revisar as definições de vigilância sistematicamente, diante de novas
evidências ou recomendações da OMS.
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• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos
potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19.
• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção
pelo COVID-19.
• Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a
situação epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede
de atenção à saúde.
• Expandir a capacidade de avaliação rápida de riscos, realizar eficaz
monitoramento de informações e investigação intersetorial e resposta
frente a casos suspeitos de infecção humana por COVID-19.
• Monitorar o comportamento dos casos de Síndrome Gripal (SG) e
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), nos sistemas de informação
da rede, para permitir avaliação de risco e apoiar a tomada de decisão.
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos
serviços de saúde.
Componente: Rede Assistencial
• Implantar e acompanhar o seguimento dos fluxogramas/protocolos de
acolhimento para usuários com sintomas respiratórios para a Rede de
Atenção à Saúde.
• Mobilizar os responsáveis pelos serviços de saúde públicos e privados a
executarem seus protocolos, fluxos e rotinas para o acolhimento,
notificação, atendimento, medidas de prevenção e controle, entre outros.
• Estabelecer junto às unidades de saúde a importância de implementar
precauções para gotículas/aerossóis de acordo com cada caso e gravidade
no enfrentamento de casos suspeitos ou confirmados da infecção humana
pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar.
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• Estimular a capacitação em serviço público para atualização do cenário
global e nacional da infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019
(COVID-19).
• Estabelecer e apoiar o uso de Equipamentos de Proteção Individual para
os profissionais do SUS de acordo com o protocolo de manejo clínico para
a infecção humana pela doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19),
conforme recomendação da ANVISA.
Componente: Assistência Farmacêutica
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento
sintomático dos pacientes.
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do
fluxo de serviço farmacêutico.
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
Componente: Vigilância Sanitária
• Divulgar material informativo para orientar os viajantes quanto a
prevenção e controle da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Mobilizar e capacitar a rede de vigilância em saúde, considerando os
planos de contingência locais, da necessidade da preparação e adoção de
medidas para o enfrentamento da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID19).
• Definição e divulgação dos equipamentos de proteção individual
necessários aos atendimentos de casos suspeitos ou confirmados sobre as
medidas de precaução e controle.
Componente: Comunicação de Risco
• Definir estratégias de publicidade e informação à população e à imprensa
para a infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
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• Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à
rede de serviços de saúde e população sobre a infecção humana da doença
pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Divulgar informações epidemiológicas e de prevenção e controle da
infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) no sítio
do MS e para a imprensa.
• Emitir orientações de saúde sobre a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19), para instituições privadas, escolas e
público em geral, com o apoio dos órgãos parceiros.
• Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de
etiqueta respiratória e higienização das mãos para a infecção humana da
doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Elaboração e divulgação de campanhas e materiais informativos sobre as
medidas de prevenção e controle da infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Divulgação de informações sobre a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19) nas redes sociais.
Componente: Gestão
• Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência,
ANVISA, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle da infecção
humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o
cenário epidemiológico da infecção humana da doença pelo Coronavírus
2019 (COVID19).
• Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse
nível de alerta.
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• Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos
suspeitos e confirmados para a infecção humana da doença pelo
Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção
e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019 (COVID19).
• Monitorar os estoques dos insumos existentes a nível municipal
(medicamentos e insumos laboratoriais).
• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas).
4.3 NÍVEL: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE
NACIONAL COMPONENTE: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
• Intensificar orientações sobre notificação e investigação de casos
potencialmente suspeitos de infecção pelo COVID-19.
• Intensificar identificação de casos potencialmente suspeitos de infecção
pelo COVID-19.
• Intensificar a disseminação de informes da OMS, OPAS e MS sobre a
situação epidemiológica da Infecção Humana pelo COVID-19 para a rede
de atenção à saúde.
• Prestar apoio técnico as ações de Vigilância Epidemiológica
desenvolvidas.
• Divulgar as normas e diretrizes do MS para a prevenção e controle da
infecção humana por COVID-19.
• Realizar investigação do caso confirmado pela infecção humana da
doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19).
• Manter a Rede de vigilância e atenção à saúde organizada sobre a situação
epidemiológica do país e a necessidade de adoção de novas medidas de
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prevenção e controle da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019
(COVID-19).
• Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos
serviços de saúde.
• Disponibilizar equipes de resposta rápida para a investigação de casos
confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus 2019
(COVID19).
• Conduzir investigação epidemiológica e rastrear contatos de casos
suspeitos e confirmados da infecção humana da doença pelo Coronavírus
2019 (COVID19).
Componente: Rede Assistencial
• Apoiar o funcionamento adequado e oportuno da organização da rede de
atenção para atendimento ao aumento de contingente de casos de SG,
SRAG e da infecção humana pelo COVID-19.
• Reforçar a necessidade de garantir proteção aos profissionais atuantes no
atendimento aos casos suspeitos ou confirmados da infecção humana por
COVID-19, nos serviços públicos e privados, conforme recomendações da
ANVISA.
Componente: Assistência Farmacêutica
• Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento
sintomático dos pacientes.
• Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do
fluxo de serviço farmacêutico.
• Monitorar o estoque de medicamentos.
• Rever e estabelecer logística de controle, distribuição e remanejamento,
conforme solicitação a demanda.
Componente: Vigilância Sanitária
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• Intensificar a divulgação do material informativo para orientar os
viajantes quanto à prevenção e controle da infecção humana por COVID19.
• Reforçar as orientações sobre a utilização dos equipamentos de proteção
individual necessários aos atendimentos de casos suspeitos e demais
medidas de precaução.
Componente: Comunicação de Risco
• Emitir orientações de saúde para instituições privadas, escolas e público
em geral.
• Elaborar junto com a área técnica materiais informativos/educativos sobre
o COVID-19 e distribuí-los para a população e profissionais de saúde.
• Monitorar as redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações
equivocadas.
• Disponibilizar material informativo/educativo para públicos específicos:
gestores, profissionais de saúde, viajantes, escolas, dentre outros.
• Promover coletivas de imprensa com o porta-voz responsável pela
interlocução com os veículos de comunicação.
Componente: Gestão
• Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência,
Anvisa, e outros órgãos envolvidos na prevenção e controle do vírus
COVID-19.
• Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o
cenário epidemiológico da infecção humana por COVID-19.
• Articular o desenvolvimento das ações e atividades propostas para esse
nível de alerta.
• Garantir e monitorar estoque estratégico de medicamento para o
atendimento de casos suspeitos e confirmados para o vírus COVID-19.
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• Apoiar a divulgação de materiais desenvolvidos pela área técnica
(protocolos, manuais, guias, notas técnicas).
• Identificar fomentos para as ações emergenciais no enfrentamento do
vírus COVID-19.

5. FICHA DE NOTIFICAÇÃO COVID-19
A ficha de notificação encontra-se disponível na Secretaria Municipal de
Saúde. Reforçamos que a mesma deverá ser preenchida, online,
exclusivamente pela CIEVS. Os serviços que atenderem caso suspeito
deverão realizar o preenchimento manual da mesma.

6. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE PARA ASSISTÊNCIA
AOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE INFECÇÃO
DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
Considerando a importância orientar todos os profissionais de saúde do
município de Caparaó frente às condutas para prevenção e controle de
infecção por COVID-19, orienta-se que:


O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas
minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o
COVID-19;



As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente
ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera do atendimento e
durante toda a assistência prestada;



O serviço de saúde deve garantir condições adequadas para
higienização das mãos (sabonete líquido, lavatório/pia, papel toalha
e lixeira com abertura sem contato manual além de dispensador
com preparação alcoólica) e fornecimento de equipamentos de
proteção individual.
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7. MEDIDAS GERAIS


Casos suspeitos deverão utilizar máscara cirúrgica e orientados
quanto à etiqueta respiratória (usar lenços de papel ao tossir, espirar
ou tocar em secreção nasal);



A prática frequente de higienização das mãos deverá ser enfatizada;



Além das precauções padrão, deverão ser implementadas
precauções adicionais para gotícula e contato;



Os profissionais de saúde deverão realizar higiene das mãos e
utilizar os equipamentos de proteção individual – EPI (máscara
cirúrgica, avental impermeável, luvas de procedimentos assim
como gorro e óculos de proteção em alguns procedimentos);

8. ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL


Para agendamento de consultas, orientar pacientes a informar sobre
sintomas de alguma infecção respiratória assim que chegar ao
serviço de saúde para execução de ações preventivas tal como a
disponibilização de máscara cirúrgica;



Disponibilizar insumos para higienização das mãos e dispensadores
com preparação alcoólica nas salas de espera e pontos de
assistência, incentivando a prática frequente;



Garantir a triagem e o isolamento rápido de pacientes suspeitos de
infecção pelo Coronavírus ou outra infecção respiratória (febre,
tosse);



Orientar pacientes quanto à etiqueta respiratória, cobrindo boca e
nariz com lenço de papel ao tossir ou espirrar; realizar higiene nasal
com lenço descartável; evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
e proceder a higienização das mãos;
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Manter ambientes ventilados e realizar a limpeza e desinfecção de
superfícies e equipamentos que tenham sido utilizados na
assistência ao paciente e/ou tocados com frequência pelos
pacientes;



Não tocar em superfícies próximas ao paciente ou mesmo fora do
ambiente do paciente com luvas ou outro EPI contaminado;

9. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES


Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e
desinfecção de superfícies em contato com casos suspeitos ou
confirmados pelo Coronavírus, sendo recomendado que a limpeza
das áreas de isolamento seja concorrente (diariamente e em todos
os períodos), imediata (realizada em qualquer momento, quando
ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e equipamentos
com matéria orgânica);



Os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro, deste modo
preconiza-se a desinfecção com uma destas soluções após
realização da limpeza;



Se a superfície apresentar matéria orgânica visível, recomenda-se
que o excesso da sujidade seja removido com papel absorvente e
posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta;



Tanto para limpeza quanto desinfecção é necessária a adoção das
medidas de precaução já citadas (contato e respiratória);



Todas as superfícies próximas ao paciente (ex:grades da cama,
cadeiras, mesas de cabeceira e de refeição) e aquelas
frequentemente tocadas (ex: maçanetas, superfícies de banheiros
nos quartos dos pacientes) deverão passar pelo processo de limpeza
e desinfecção;



Os equipamentos eletrônicos de múltiplo uso e os dispositivos
móveis frequentemente movimentados para dentro e para fora dos
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quartos dos pacientes (ex: verificadores de pressão arterial e
oximetria) também devem ser incluídos no processo de limpeza e
desinfecção; especialmente se forem utilizados por pacientes
suspeitos ou confirmados.
10. PROCESSAMENTO DE ROUPAS
Não há necessidade de ciclos de lavagem especial para roupas
provenientes de casos suspeitos ou confirmados do Coronavírus,
entretanto, ressalta-se que deve haver o mínimo de agitação e
manuseio na retirada da roupa suja além de ser necessário
acondicionar em saco plástico aquelas com grande quantidade de
matéria orgânica, observando-se as medidas de precauções já
estabelecidas.
Resíduo


Segundo informações até o presente momento, o COVID-19 pode
ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo
a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos/2017, sendo sua
transmissão de alto risco individual e moderado risco para a
comunidade. Deste modo, todos os resíduos provenientes da
assistência a pacientes suspeitos ou confirmados desta infecção
devem ser enquadrados na categoria A1, conforme RDC nº
222/2018, sendo necessário acondicionamento em saco branco
leitoso e identificado pelo símbolo de substância infectante;



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.

11. ORIENTAÇÕES PARA CUIDADO DOMICILIAR
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Orientar sobre a necessidade de permanecer em afastamento
temporário em domicílio, evitando distância dos demais familiares,
além de evitar o compartilhamento de utensílios domésticos;



O paciente deve ser isolado em ambiente privativo com ventilação
natural e limitar a recepção de contatos externos;



Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização
das mãos;



O acesso em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde
envolvidos no acompanhamento do caso.
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