INFORMATIVO JURÍDICO Nº __/2020

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM
SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE
INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2).
São Paulo, 23 de março de 2020.
No último dia 21/03/2020 as Gerências de Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde e
Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
efetuaram a atualização das orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e
controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
São abordadas orientações para os serviços de saúde quanto às medidas de prevenção e
controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo as evidências disponíveis, até o dia
20.03.2020.
Essas orientações podem ser refinadas e atualizadas à medida que mais informações estiverem
disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no mundo.
São orientações mínimas que devem ser seguidas por todos os serviços de saúde, mas os
profissionais de saúde ou os serviços de saúde brasileiros podem determinar ações de
prevenção e controle mais rigorosas que as definidas por este documento, baseando-se em
uma avaliação caso a caso.
SINTOMAS
Os sintomas mais comuns dessas infecções podem incluir sintomas respiratórios (tosse,
dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) e febre (a febre pode não
estar presente em alguns pacientes, como aqueles que são muito jovens, idosos,
imunossuprimidos ou que tomam medicamentos para diminuir a febre).
Atualmente, acredita-se que os sintomas do novo coronavírus (SARSCoV-2) podem aparecer
em apenas 2 dias ou 14 após a exposição. Ainda não existe vacina disponível para prevenir a
infecção pelo SARS-CoV-2.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
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).
As medidas devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na
chegada, triagem, espera do atendimento e durante toda a assistência prestada.
1. Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos
suspeitos ou confirmados
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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.
Portanto, deve-se:
- melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte.
- 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.
- sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou
confirmado será encaminhado.
Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou
confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, o paciente deve
utilizar máscara cirúrgica durante todo o percurso, obrigatoriamente
Há uma planilha que demonstra quais medidas de proteção e EPI`s que devem ser
utilizados por profissionais de saúde e de apoio quando participem da assistência direta
em : CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E ACOMPANHANTES.
As orientações abrangem:
 ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE
INTERINSTITUCIONAL DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS
 ATENDIMENTO AMBULATORIAL OU PRONTO ATENDIMENTO
 NA CHEGADA, TRIAGEM E ESPERA DE ATENDIMENTO NO SERVIÇO DE SAÚDE
 DURANTE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE
 SERVIÇOS DE DIÁLISE
 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS
 ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS DE PACIENTES CRÍTICOS EM UNIDADES DE
TERAPIA INTENSIVA – UTI
 PROTOCOLO DE HIGIENE BUCAL NA UTI
 CUIDADOS APÓS A MORTE
 AUTOPSIA
 TRANSPORTE DO CORPO
 ORIENTAÇÕES PARA FUNERÁRIAS
 RECOMENDAÇÕES RELACIONADAS AO FUNERAL
 COMO PROCEDER EM CASOS SUSPEITOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS
(SARSCoV-2)
 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
 CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE O USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
 PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO
 HIGIENE DAS MÃOS
 HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO
 HIGIENE DAS MÃOS COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA
 PRECAUÇÕES DE GOTÍCULA E CONTATO EM COORTE
 PROCESSAMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE
 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES
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 PROCESSAMENTO DE ROUPAS
 TRATAMENTO DE RESÍDUOS
 COMUNICAÇÃO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI
Há vídeos que demonstram como devem ser colocados e retirados os EPI’s
- Anvisa: https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
MÁSCARA CIRÚRGICA
Usar uma máscara é uma das medidas de prevenção para limitar a propagação de doenças
respiratórias, incluindo o novo coronavírus (SARS-CoV-2).
No entanto, apenas o uso da máscara é insuficiente para fornecer o nível seguro de
proteção e outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, como a higiene das
mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%, antes e após a
utilização das máscaras.
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.
Além disso, a máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua
eficácia e reduzir o risco de transmissão.
Todos os profissionais devem ser orientados sobre como usar, remover, descartá-las e na
ação de higiene das mãos antes e após o uso.

Quem deve usar a máscara cirúrgica? –
Pacientes com sintomas de infecção respiratória (febre, tosse espirros, dificuldade para
respirar).
- Profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestarem assistência a menos de 1
metro do paciente suspeito ou confirmado.

Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara já utilizada com nenhum
tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem ser limpas ou
desinfectadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua capacidade de filtração.

MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO - N95 OU
EQUIVALENTE)
Quem deve usar a máscara N95 ou equivalente?
Profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como por
exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica invasiva e não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras
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nasotraqueais.
Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara N95 ou equivalente, já
utilizadas, com nenhum tipo de produto. As máscaras N95 ou equivalentes são
descartáveis e não podem ser limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas
perdem a sua capacidade de filtração.
LUVAS
As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são:
● 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).
● O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
● Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação não
garante mais segurança à assistência.
● 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:
▪ 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.

PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE (FACE SHIELD)
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.
Os óculos de proteção ou protetores faciais devem ser exclusivos de cada profissional
responsável pela assistência, devendo após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção
com álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo
fabricante.
Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e sabão/detergente
e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção
CAPOTE/AVENTAL
O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado para evitar a
contaminação da pele e roupa do profissional. O profissional deve avaliar a necessidade do
uso de capote ou avental impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50
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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
posterior. Além disso, deve ser confeccionado de material de boa qualidade, atóxico,
hidro/hemorrepelente, hipoalérgico, com baixo desprendimento de partículas e resistente,
proporcionar barreira antimicrobiana efetiva (Teste de Eficiência de Filtração
Bacteriológica - BFE), permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível
em vários tamanhos.
O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado como 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 dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.
GORRO
O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em
procedimentos que podem gerar aerossóis.
Deve ser de material descartável e removido após o uso.
OUTRAS ORIENTAÇÕES
Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que prestaram
assistência direta ou entraram nos quartos ou na área de assistência desses pacientes.
O quarto, enfermaria ou área de isolamento de permanecer com a porta fechada ter a
entrada sinalizada com alerta referindo precauções para gotícula e contato, a fim de evitar
a passagem de pacientes e visitantes de outras áreas ou de profissionais que estejam
trabalhando em outros locais do serviço de saúde.
O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente.
O quarto também deve estar sinalizado quanto às medidas de precaução a serem
adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis (em condições específicas).
- Imediatamente antes da entrada do quarto, enfermaria ou área de isolamento devem
ser disponibilizadas:
- Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica (gel ou solução a
70%), lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
- EPI apropriado, conforme já descrito neste documento.
- Mobiliário para guarda de EPI.
Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que prestaram
assistência direta ou entraram nos quartos ou na área de assistência desses pacientes.
O quarto, enfermaria ou área de isolamento de permanecer com a porta fechada ter a
entrada sinalizada com alerta referindo precauções para gotícula e contato, a fim de evitar
a passagem de pacientes e visitantes de outras áreas ou de profissionais que estejam
trabalhando em outros locais do serviço de saúde.
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O acesso deve ser restrito aos profissionais envolvidos na assistência direta ao paciente.
O quarto também deve estar sinalizado quanto às medidas de precaução a serem
adotadas: padrão, gotículas e contato ou aerossóis (em condições específicas).
- Imediatamente antes da entrada do quarto, enfermaria ou área de isolamento devem
ser disponibilizadas:
- Condições para higiene das mãos: dispensador de preparação alcoólica (gel ou solução a
70%), lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel
toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.
- EPI apropriado, conforme já descrito neste documento.
- Mobiliário para guarda de EPI.
Os serviços de saúde devem elaborar, disponibilizar de forma escrita e manter disponíveis,
normas e rotinas dos procedimentos envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus, tais como: fluxo dos pacientes dentro do
serviço de saúde, procedimentos de colocação e retirada de EPI, procedimentos de
remoção e processamento de roupas/artigos e produtos utilizados na assistência, rotinas
de limpeza e desinfecção de superfícies, rotinas para remoção dos resíduos, entre outros.
● Os profissionais envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de
infecção pelo novo coronavírus devem ser capacitados quanto às medidas de prevenção
que devem ser adotadas.
● Deve ser restringida a entrada de acompanhantes/visitantes com doença respiratória
aguda.
● Deve ser restringida a atuação de profissionais da saúde com doença respiratória aguda.
● Pacientes e visitantes devem ser orientados a minimizar o risco de transmissão da
doença, adotando ações já descritas neste documento.
● Sempre que possível, equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na
assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus devem
ser de uso exclusivo, como no caso de estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros.
Caso não seja possível o seu uso exclusivo, todos os produtos utilizados nestes pacientes
devem ser limpos e desinfetados ou esterilizados antes de serem utilizados em outros
pacientes.
● Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, toalhas,
roupas de cama ou outros itens com outras pessoas.
Todas essas medidas são baseadas no conhecimento atual sobre os casos de infecção pelo
novo coronavírus (SARS-CoV-2) e podem ser alteradas conforme novas informações sobre
o vírus forem disponibilizadas.
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+T%C3%A9cnica+n+042020+GVIMS-GGTES-ANVISA-ATUALIZADA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28
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