PREFEITURA DE MARIANA
Secretaria Municipal de Saúde
Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde - COVID-19

RECOMENDAÇÃO TÉCNICA Nº 18- COVID-19
Destinada aos Profissionais de Saúde e Profissionais de Apoio
(01/04/2020)

O Comitê Gestor de Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde – COVID19 – do
município de Mariana junto aos órgãos superiores e regulamentadores, dentre eles a
Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Saúde e ANVISA, por meio da NOTA TÉCNICA
GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020, atualizada em 31/03/2020 e seguindo as orientações
presentes no Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 de Mariana,
recomenda e orienta:

Considerando as precauções indicadas para a assistência aos pacientes suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus, são indicados os seguintes equipamentos
de proteção individual (EPI):
Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de saúde.
CASOS

SUSPEITOS

CONFIRMADOS
ACOMPANHANTES

OU - Usar máscara cirúrgica;
E - Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal);
- Higiene das mãos frequente com água e sabonete
líquido OU preparação alcoólica a 70%.

PROFISSIONAIS DE SAÚDE (que - Higiene das mãos com água e sabonete líquido OU
prestem assistência a menos de preparação alcoólica a 70%;
1 metro dos pacientes suspeitos - Óculos de proteção ou protetor facial (face shield);
ou confirmados de infecção pelo - Máscara cirúrgica;
novo coronavírus)

- Avental;
- Luvas de procedimento;
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- Gorro (para procedimentos que geram aerossóis)
Observação: os profissionais de saúde deverão trocar a
máscara cirúrgica por uma máscara N95/PFF2 ou
equivalente, ao realizar procedimentos geradores de
aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração
traqueal,

ventilação

mecânica

não

invasiva,

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes
da intubação, coletas de amostras nasotraqueais,
broncoscopias, etc.
PROFISSIONAIS DE APOIO (que - Higiene das mãos frequente com água e sabonete
prestem assistência a menos de líquido OU preparação alcoólica a 70%;
1 metro dos pacientes suspeitos - Gorro (para procedimentos que geram aerossóis);
ou confirmados de infecção pelo - Óculos de proteção ou protetor facial;
novo coronavírus)

-Máscara cirúrgica;
- Avental;
- Luvas de procedimentos

PROFISSIONAIS

DE

APOIO: - Higiene das mãos frequente com água e sabonete

RECEPÇÃO E SEGURANÇAS (que líquido OU preparação alcoólica a 70%;
precisem entrar em contato, a
menos
pacientes

de

1

metro,

suspeitos

- Máscara cirúrgica (se não for possível manter a

dos distância de um metro dos pacientes com sintomas
ou gripais) Observação: usar durante o turno de trabalho,

confirmados de infecção pelo trocar a máscara se estiver úmida ou suja.
novo coronavírus)
PROFISSIONAIS

DE

APOIO: - Higiene das mãos frequente com água e sabonete

HIGIENE E LIMPEZA AMBIENTAL líquido OU preparação alcoólica a 70%;
(quando realizar a limpeza do - Gorro (para procedimentos que geram aerossóis);
quarto/área de isolamento)

- Óculos de proteção ou protetor facial;
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- Máscara cirúrgica;
- Avental;
- Luvas de borracha com cano longo;
- Botas impermeáveis de cano longo.
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020.

Observação1: 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.
Observação 2: Para os casos sintomáticos, 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, este uso deve vir acompanhado de outras medidas igualmente
relevantes que 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.
Observação 3: Para os profissionais, o uso da máscara tem a função de protegê-los do
contágio e devem ser utilizadas juntamente com os demais EPI conforme o tipo de
assistência que será realizada no paciente. Todos os profissionais devem ser orientados
sobre como usar, remover e descartar adequadamente os EPI, bem como na prática correta
de higiene das mãos nos momentos indicados.
MÁSCARA CIRÚRGICA

O número de partículas infecciosas necessárias para causar uma infecção é frequentemente
incerto ou desconhecido para patógenos respiratórios. Além disso, muitas vezes há
incerteza sobre a influência de fatores como a duração da exposição e a natureza dos
sintomas clínicos na probabilidade de transmissão da infecção de pessoa para pessoa.
Quando as máscaras faciais devem ser usadas pelo profissional de saúde em uma área de
atendimento ao paciente, o controle da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os
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pacientes sintomáticos) e a manutenção da distância do paciente (mais de 1 metro) são
particularmente importantes para reduzir o risco de transmissão.

Desta forma, as máscaras devem ser utilizadas para evitar a contaminação do nariz e boca
do profissional por gotículas respiratórias, quando este atuar a uma distância inferior a 1
metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus.

A máscara deve ser confeccionada de material tecido-não tecido (TNT), possuir no mínimo
uma camada interna e uma camada externa e obrigatoriamente um elemento filtrante. A
camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos
transportados pelo ar (repelência a fluidos). Além disso, deve ser confeccionada de forma a
cobrir adequadamente a área do nariz e da boca do usuário, possuir um clipe nasal
constituído de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e das
bochechas. E o elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas (EFP) >
98% e eficiência de filtragem bacteriológica (BFE) > 95%.

Os seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras cirúrgicas forem utilizadas:
- Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e ajuste com segurança
para minimizar os espaços entre a face e a máscara;
- Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da máscara;
- Remova a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não toque na frente da máscara,
que pode estar contaminada, mas remova sempre pelas tiras laterais);
- Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se
realizar a higiene das mãos;
- Substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca assim que a antiga tornar- se
suja ou úmida; - não reutilize máscaras descartáveis;
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Observação: Máscaras de tecido não são recomendadas em serviços de saúde, sob
qualquer circunstância.

Quem deve usar a máscara cirúrgica?

- Pacientes com sintomas de infecção respiratória (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 de infecção pelo novo coronavírus.

Atenção: NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara cirúrgica 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/PFF2 OU
EQUIVALENTE)

Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis, em
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, deve utilizar a
máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração
de 95% de partículas de até

0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). São alguns exemplos de procedimentos com risco
de geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções
nasotraqueais, broncoscopias, etc.
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A máscara de proteção respiratória (respirador particulado - N95/PFF2 ou equivalente) deve
estar apropriadamente ajustada à face do profissional. A forma de uso, manipulação e
armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante e nunca deve ser
compartilhada entre profissionais.

Excepcionalidades devido à alta demanda por máscaras n95/pff2 ou equivalente

Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública da COVID19, as
máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, excepcionalmente,
ser usadas por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo
fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo profissional e que sejam seguidas,
minimamente, as recomendações abaixo:
- Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se
houver disponibilidade, o profissional de saúde deve utilizar um protetor facial (face shield),
pois este equipamento protegerá a máscara de contato com as gotículas expelidas pelo
paciente.
- Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/PFF2 ou
equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras
úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas.
- Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara à face
do usuário, a máscara deverá ser descartada imediatamente.
- Os profissionais de saúde inspecionar e verificar a vedação da máscara à face, antes de
cada uso.

Observação 1: As máscaras usadas por período maior ou por um número de vezes maior
que o previsto pelo fabricante podem não cumprir os requisitos para os quais foram
certificados. Com
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o tempo, componentes como por exemplo, as tiras e o material da ponte nasal podem se
degradar, o que pode afetar a qualidade do ajuste e da vedação.

Observação 2: O profissional de saúde NÃO deve usar a máscara cirúrgica sobreposta à
máscara N95 ou equivalente, pois além de não garantir proteção de filtração ou de
contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um EPI, o que pode ser muito
prejudicial em um cenário de escassez.

Observação 3: Para remover a máscara, retire-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado
para nunca tocar na sua superfície interna e a acondicione de forma a mantê-la íntegra,
limpa e seca para o próximo uso. Para isso, pode ser utilizado um saco ou envelope de papel,
embalagens plásticas ou de outro material, desde que não fiquem hermeticamente
fechadas. Os elásticos da máscara deverão ser acondicionados de forma a não serem
contaminados e de modo a facilitar a retirada da máscara da embalagem. Importante: Se no
processo de remoção da máscara houver contaminação da parte interna, ela deverá ser
descartada imediatamente.

Observação 4: O tempo de uso da máscara N95/PFF2 ou equivalente, em relação ao período
de filtração contínua do dispositivo, deve considerar as orientações do fabricante.

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 não invasiva, ressuscitação
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais,
broncoscopias, etc.
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Abaixo segue listagem dos Tipos de Equipamentos de Proteção Individual no contexto do
COVID-19, de acordo com o tipo de ambiente, pessoa alvo e tipo de atividade*
recomendados pela OMS
Tipo de cenário

Pessoal alvo no
cenário

Tipo de
atividade

Tipo de EPI

Instalações de Saúde
Instalações Hospitalares
Quarto do
paciente

Profissionais da
saúde

Profissionais da
higiene e
limpeza

Visitantes**

Cuidado
direto com o
paciente

Procedimentos
que geram
aerossóis em
pacientes com
COVID-19
Entrada no
quarto do
paciente com
COVID-19

Entrada no
quarto do
paciente com
COVID-19

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção
ocular (óculos
ou máscara
facial)
Máscara N95 ou
FFP2 Capote
Luvas
Proteção
ocular
Avental
Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas de
trabalho pesado
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo de
materiais
orgânicos ou
químicos)
Botas ou
sapatos de
trabalho
fechados.
Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
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Outras áreas
com trânsito do
paciente (pátios,
corredores)

Todos os
funcionários,
incluindo
profissionais da
saúde

Triagem

Profissionais da
saúde

Laboratório

Áreas
administrativas

Qualquer, não
envolvendo
contato com o
paciente
portador de
COVID-19
Triagem
preliminar não
envolvendo
contato
direto***

Paciente com
sintomas
respiratórios

Qualquer

Paciente sem
sintomas
respiratórios
Técnico de
laboratório

Qualquer

Todos os
funcionários,
incluindo
profissionais da
saúde

Tarefas
administrativas
sem contato
com pacientes
portadores de
COVID-19

Instalações ambulatoriais
Sala de consultas Profissionais da
saúde

Pacientes com
sintomas
respiratórios
Pacientes sem
sintomas
respiratórios

Manipulação de
amostras
respiratórias

Exame físico de
pacientes com
sintomas
respiratórios
Exame físico de
pacientes
sem
sintomas
respirató
rios
Qualquer tipo
Qualquer

Sem EPI
requerido

Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Sem EPI
requerido
Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Máscara
médica se
tolerado
Sem EPI
requerido
Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo)
Sem EPI
requerido

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção ocular
EPI de acordo
com o padrão
de precauções
Máscara
cirúrgica se
tolerado
Sem EPI
requerido
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Sala de espera

Áreas
administrativas
Triagem

Profissionais da
higiene e
limpeza

Depois/Entre
consultas de
pacientes com
sintomas
respiratórios

Pacientes com
sintomas
respiratórios

Qualquer

Pacientes sem
sintomas
respiratórios
Todos os
funcionários,
incluindo
profissionais da
saúde
Profissionais da
saúde

Qualquer

Pacientes com
sintomas
respiratórios

Qualquer

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas de
trabalho pesado
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo de
materiais
orgânicos ou
químicos)
Botas ou
sapatos de
trabalho
fechados.
Máscara
cirúrgica
Transferência
imediata da
pessoa para
uma sala de
isolamento ou
área separada
distante de
outras pessoas.
Se não for viável,
prover distância
espacial de pelo
menos 1 metro
de outros
pacientes.
Sem EPI
requerido

Tarefas
administrativas

Sem EPI
requerido

Triagem
preliminar sem
envolver
contato
direto***

Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Sem EPI
requerido
Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Máscara
médica de
tolerado
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Comunidade
Casa

Pacientes sem
sintomas
respiratórios

Qualquer

Paciente com
sintomas
respiratórios

Qualquer (exceto Distância
quando
espacial de pelo
dormindo)
menos 1 metro
Máscara
médica se
tolerado
Quando
Máscara cirúrgica
entrando no
quarto do
paciente, mas
não provendo
assistência
direta
Luvas
Quando
Máscara
provendo
cirúrgica
assistência
Avental (se
direta ou
houver risco de
quando
respingos)
manipulando
fezes, urina ou
secreções
do paciente
portador de
COVID-19.
Assistência
Máscara
direta
ao
cirúrgica
paciente
Capote
Luvas
portador de
Proteção ocular
COVID-19
Qualquer
Sem EPI
requerido

Cuidador

Cuidador

Profissionais da
saúde

Áreas públicas
Indivíduos sem
(escolas,
sintomas
shoppings,
respiratórios
estações, etc.)
Pontos de entrada
Áreas
Todos os
administrativas
funcionários
Área de triagem Funcionários

Funcionários

Qualquer tipo

Sem EPI
requerido

Sem EPI
requerido
Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Sem EPI
requerido

Primeira
triagem
(aferição de
temperatura)
sem envolver
contato
direto***
Segunda triagem Máscara
(entrevista com
cirúrgica
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Profissionais da
higiene e
limpeza

Área de
isolamento
temporária

Funcionários

paciente
apresentando
sintomas de
febre sugerindo
portar
COVID-19 e com
histórico de
viagem)
Quando
limpando a área
onde pacientes
com febre estão
em processo de
triagem

Luvas

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas de
trabalho pesado
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo de
matéria
orgânica ou
química)
Botas ou
sapatos de
trabalho
fechados
Quando
Distância
entrando na área espacial de pelo
de isolamento,
menos 1 metro
Máscara cirúrgica
mas não

provendo
assistência
direta
Funcionários/Fun Provendo
cionários da
assistência de
saúde
transporte do
paciente
para uma
instalação de
saúde
Profissionais
Quando
da
limpando a área
higienização e
de isolamento
limpeza

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção ocular
Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas de
trabalho pesado
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo de
matéria
orgânica ou
química)
Botas ou
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sapatos de
trabalho
fechados

Ambulância/
Veículo de
transporte

Profissionais da
saúde

Motorista

Paciente
suspeito de
portar COVID-19

Transporte de
pacientes em
suspeita de
portar COVID-19
à instalação de
saúde de
referência.
Quando o
transporte do
paciente
suspeito de
portar COVID19 se dá em
veículo com
compartiment
o isolado para
o motorista
Ao dar
assistência no
embarque do
paciente
suspeito de
portar
COVID-19
Sem contato
direto com o
paciente
suspeito de
portar COVID-19,
mas não há
separação entre
a cabine do
motorista e o
compartime
nto do
paciente.
Durante o
transporte
para a
instalação de
saúde de

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção ocular
Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Sem EPI
requerido

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas
Proteção ocular

Máscara cirúrgica

Máscara
cirúrgica se
tolerado
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referência
Profissionais
da
higienização e
limpeza

Depois/entre o
transporte de
pacientes com
suspeita de
portar COVID19.

Máscara
cirúrgica
Capote
Luvas de
trabalho pesado
Proteção ocular
(se houver risco
de respingo de
matéria
orgânica ou
química)
Botas ou
sapatos de
trabalho
fechados
Considerações especiais para as equipes de respostas rápidas
assistindo investigações de saúde pública ****
Investigadore
Entrevistando
Sem EPI
Comunidade
s das Equipes
pacientes
requerido se
de respostas
suspeitos ou
feito
Rápidas
confirmados
remotamente
(i.e.,
de portar
telefone ou
COVID-19 ou
vídeo
seus contatos
conferênci
a)
Este deve ser o
método
preferencial
Entrevista
Máscara
presencial e sem cirúrgica
contato direto
Distância
com o paciente
espacial de pelo
suspeito ou
menos 1 metro
confirmado de
portar COVID-19 A entrevista deve
acontecer fora de
casa ou ao ar
livre e os
pacientes
portadores de
COVID-19
devem também
estar vestido
máscara médica.
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Entrevista
presencial com
contatos
assintomáticos
do paciente
portador de
COVID-19

Distância
espacial de pelo
menos 1 metro
Sem EPI
requerido

A entrevista deve
acontecer fora de
casa ou ao ar
livre. Se for
necessário entrar
na casa,
confirmar usando
um scaner
térmico que o
indivíduo não
possui febre,
manter distância
espacial de pelo
menos 1
metro e não
tocar em nada
no ambiente.
*Em adição ao uso apropriado do EPI, a higiene frequente das mãos e respiratória
deve sempre ser realizada. O EPI deve ser descartado em um container apropriado
após cada uso e a higiene das mãos deve ser feita antes e após o uso de cada EPI.
**Visitantes devem ser restringidos. Se a entrada dentro do quarto do paciente
portador de COVID-19 é extremamente necessária, os processos de colocar e
remover o EPI e a higiene das mãos realizados pelo visitante não treinado deve ser
supervisionado por um profissional da saúde.
*** Inclui termômetros sem toque, câmeras de imagem térmica, e
questionamentos/observações com distância espacial de pelo menos 1 metro.
**** Todos os membros das Equipes de respostas Rápidas devem ser treinados em
como realizar a higiene das mãos e como colocar e remover EPI sem se contaminar.
A presente Recomendação poderá ser modificada ou complementada a qualquer tempo,
especialmente havendo mudança no cenário da pandemia.
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