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PREFÁCIO

A pandemia de COVID-19, doença causada por uma nova cepa de coronavírus, é uma 
das principais preocupações da sociedade atualmente. Apesar de serem comuns as infecções 
humanas de vias respiratórias ocasionadas por esta classe de vírus, as recentes infecções 
causadas pelo SARS-CoV-2 apresentam maiores taxas de complicações, causando manifesta-
ções respiratórias graves, como tem sido visto em diversos países pelo mundo. A grande pro-
blemática está na alta infectividade que esse vírus possui em uma população não imunizada, 
fator que levou à disseminação da patologia, colapsando sistemas de saúde ao redor do globo.

Para tanto, neste período, é fundamental ressaltar a importância da atuação dos Es-
tudantes e Residentes em Saúde, os quais se inserem com relevância pública na luta pelo 
adequado funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), ao lado dos profissionais em 
exercício, preceptores, tutores e coordenadores de residências. Estes, devido à alta procu-
ra e necessidade da população pela sua expertise profissional, precisam se expor ao ínti-
mo contato com infectados, aumentando a possibilidade de adoecimento, além de lidarem 
com a cansativa carga de trabalho teórico e prático, em um ambiente muitas vezes insalubre.

Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, já morreram, no Brasil, 137 profis-
sionais da área em decorrência da COVID-19. Os números globais sistematizados até abril tota-
lizam 260 mortes no mundo inteiro, o que concentra no país uma proporção de mais de 50% das 
mortes de todo o planeta, considerando esta categoria. O número de médicos mortos também é ex-
pressivo, totalizando 113 no país até o momento. E, segundo a Confederação Nacional dos Agen-
tes Comunitários de Saúde (CONACS), já foram identificados 40 Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) e de Endemias mortos. Não há dados específicos que categorizem os Estudantes e  os 
Residentes de Saúde, mas, sabe-se que estes estão tão expostos quantos os outros profissionais.

Conquanto, a necessidade pungente de confluência de condutas notada nas práticas do 
semiárido seridoense, mas, também, compartilhadas a nível nacional diante desse período atípi-
co que consterna nosso planeta, é o motivo que nos leva a fazer esse manual. Tem-se, portanto, 
o intuito de reunir e ceder, de acesso facilitado, um conjunto de orientações, às quais guiarão 
a proteção individual e coletiva dos estudantes e residentes de instituições de saúde no Brasil 
durante a pandemia de COVID-19, com ênfase na atenção primária, para que possamos, con-
juntamente, instrumentalizar as atividades de educação em serviço destinado às categorias aqui 
citadas. A aproximação, cada vez mais potente, entre a academia formadora de pensamento 
e a prática em saúde fortalece a própria noção em saúde de acordo com os protocolos defini-
dos, além de fornecer orientações e informações seguras aos usuários dos serviços de saúde.

Por causa da maior exposição ao vírus do que a população geral, os Estudantes 
e Residentes devem ser constantemente monitorados nos cenários em que estão prestan-
do atendimento direto aos pacientes com suspeita de COVID-19 e, devem receber proteção 
e a informação necessária para o exercício de sua função, tomando as precauções essen-
ciais. Assim sendo, devem ser ofertadas orientações quanto à história epidemiológica, formas 
de contágio, plano de contingência local, atitudes de precaução, uso adequado e racional 
dos Equipamentos de Proteção Individual à COVID-19, entre outras informações. Para esse 
fim, as melhores e mais recentes evidências foram utilizadas na redação deste documento. 



Tal instrumento favorece a inserção qualificada e segura dos jovens profissionais da saú-
de no mercado de trabalho, particularmente em áreas prioritárias do SUS, além de pensar nas reais 
necessidades de proteção desses indivíduos nesse período.

Pela dinâmica da pandemia de COVID-19 e da produção de conhecimento associada a 
ela, as informações podem sofrer alterações conforme avance o conhecimento sobre a doença. 
Dessa forma, este protocolo específico para serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) nos 
cenários de transmissão comunitária sofrerá atualizações conforme o cenário mude e apareçam 
novas necessidades.
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CAPÍTULO 1 - CONDIÇÕES ESPECÍFICAS QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO 
OU MUDANÇA DE SETOR DAS ATIVIDADES DE INTERNATO E DE RESIDÊNCIA 

Heloisa Freitas da Cunha1

Lucca Ferdinando Queiroz Fernandes

INTRODUÇÃO

Vivemos, hoje, um momento excepcional de pandemia no Brasil e no mundo. 
Toda a dinâmica populacional está modificada neste momento, embasada em diferen-
tes estratégias nacionais e internacionais de mitigação de transmissão da COVID-19 
e de seus efeitos deletérios à população.

Diante das novas circunstâncias, muitos Estudantes e Residentes em todo 
o país permaneceram em seus postos de trabalho, desempenhando, nesta posição, 
importante papel de guardião de vidas ao exercer seu ofício, ao mesmo tempo 
que endossam o número de vítimas da doença, de modo que sua letalidade varia, 
principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas associadas.

O monitoramento das atividades dessas categorias deve indicar adequações 
necessárias, seja do ponto de vista de proteção à saúde, seja de oportunidades de 
colaboração ou aprendizado. Dessa maneira, Estudantes e Residentes podem atuar 
com o máximo aproveitamento tanto do ponto de vista da comunidade quanto da 
educação médica.

As atividades teórico-práticas, neste momento, devem acompanhar 
prioritariamente as ações de mobilização do setor da saúde na reorganização 
de serviços, redes, políticas e ações de participação popular ou controle social, 
resguardando-se a presença de Estudantes e Residentes aos mesmos termos de 
modalidade previstos por tais atividades, inclusive a presença por meio de tecnologias 
de interação e comunicação remotas.

1 Todos os autores deste livro são graduandos em Medicina da Escola Multicampi de Ciências Médi-
cas/Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
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As pessoas que pertencem a esses grupos e não forem afastadas devem ser 

remanejadas para atividades em que não tenham contato com pessoas suspeitas ou 
confirmadas de síndrome gripal, como as atividades de gestão e suporte.

A Recomendação Nº 18, de 26 de março de 2020, do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS), através do Parecer Técnico Nº 106/2020 aplica essas recomendações 
aos residentes da área da saúde no Brasil e repassa o poder de liberação ou não para 
as autoridades sanitárias locais.

E, NA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS (EMCM)?

Caso você se encontre em uma dessas situações e precise se afastar de 
suas atividades ou precise ser remanejado, deve procurar a coordenação da sua 
residência. A coordenação, junto com a Comissão de Residência Multiprofissional em 
Saúde em Área Profissional da Saúde da UFRN (COREMU/UFRN) irá analisar as 
necessidades de cada residente individualmente. 

QUANDO POSSO SOLICITAR AFASTAMENTO? 

O Ministério da Saúde, seguindo as recomendações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS), recomenda que os profissionais com as seguintes condições sejam 
afastados de seus cargos:

Quadro 1: Casos que justificam afastamento ou mudança de setor no trabalho durante 
a pandemia de Covid-19

Fonte adaptada: Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19). Ministério da 
Saúde, 2020.
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CAPÍTULO 2 - FORMA DE MELHOR HARMONIZAR A DINÂMICA DO
SERVIÇO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Brendo Bezerra Bevenuto
Heloisa Freitas da Cunha

Laura Alícia Morais Lima Oliveira
Thaliny Batista Sarmento de Oliveira

INTRODUÇÃO

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é cenário de prática para a educação 
médica e a principal porta de entrada para a maioria das queixas da população. A 
maior parte dos pacientes afetados pela COVID-19 apresentará sintomas leves e 
isso deve aumentar a procura pelos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). 
Dessa forma, os profissionais atuantes nesse nível de atenção, bem como os estu-
dantes, graduandos ou pós-graduandos, aí cumprindo estágio, devem estar cientes 
das precauções necessárias. A UBS deve, então, se organizar durante o atendi-
mento no período de pandemia da COVID-19 de maneira que haja menor risco de 
contaminação para a população assistida e para os profissionais que as assistem, 
tanto os preceptores, quanto os ainda em formação.

ACOLHIMENTO

Os ambientes de acolhimento e classificação dos pacientes com sintomas 
de síndrome gripal, suspeitos para o COVID-19, devem ser reservados dos demais 
pacientes.Preferencialmente em serviços onde isso é possível, o usuário deve ser 
conduzido para uma área separada ou sala específica, buscando o isolamento res-
piratório e a menor circulação em locais onde se encontram os demais usuários e 
profissionais da unidade. Se não houver sala disponível na UBS para isolamento, 
deve ser organizado um ambiente em área externa adequada, separado dos de-
mais pacientes e profissionais, que ofereça conforto ao paciente. Esses ambientes 
devem ser preparados conforme o protocolo e a escala de cada serviço, favorecen-
do o processo de trabalho e a assistência à população com segurança.

DINÂMICA DE SERVIÇO

Os atendimentos dos pacientes suspeitos deverão ser realizados o mais 
rápido possível, conforme Fast-Track apresentado no protocolo do Ministério da 
Saúde. O Fast-Track tem como objetivo agilizar o atendimento de pessoas com 
síndrome gripal, além de evitar o contágio local na UBS. 



19ATENÇÃO: Quando a proximidade com o paciente for igual ou inferior a um metro, 
deve ser utilizada, no mínimo, a máscara cirúrgica. Para melhor definição de rotina, 
orienta-se que seja utilizada máscara cirúrgica sempre que entrar em contato com o 
paciente.

Figura 1: Protocolo para atendimento de usuários suspeitos de síndrome gripal na APS

Fonte adaptada: Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) na Atenção Primária à 
Saúde. Ministério da Saúde, 2020. 
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O Fast Track evita que o paciente fique muito tempo no serviço, e per-
mite que seja seguido o fluxograma de tratamento para os casos leves e graves 
nos locais indicados com os recursos apropriados. Deve ser realizado de forma 
sequencial, e seguir a prioridade dos grupos de risco (pessoas acima de 60 anos, 
pacientes com doenças crônicas e/ou imunossuprimidos, gestantes e puérperas 
até 45 dias após o parto).

O paciente deve permanecer de máscara durante todo o tempo que esti-
ver no serviço. Além disso, todo profissional ou estagiário que atender aos pacien-
tes suspeitos deve usar EPIs (avental, protetor facial, óculos de proteção máscara 
N95, luvas e propés) e adotar as medidas para evitar contaminação.

Após cada atendimento, se faz necessário realizar a higienização da sala 
e dos equipamentos utilizados de forma adequada com álcool a 70% e solução com 
hipoclorito pelo auxiliar de serviços gerais (ASG) - devendo este se paramentar 
com EPIs para evitar contágio, bem como realizar a desparamentação correta, que 
impedirá a contaminação de outros ambientes do serviço. 
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CAPÍTULO 3 - SERVIÇOS DE SAÚDE E ATUAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFIS-
SIONAL NO CONTEXTO DA PANDEMIA PELO SARS-COV-2

Alana Karoline Dantas Araújo
Maria Clara Medeiros Araújo

Valentina Ribeiro Tomaz

INTRODUÇÃO

Entender a saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, 
e não, simplesmente, a ausência de doenças ou enfermidades não é nada menos que o 
básico para refletir, de forma mais fidedigna, a complexidade que traduz o ser humano.

A COVID-19 – patologia provocada pela infecção do vírus SARS-CoV-2 e de 
alta transmissibilidade – assim como todas as suas repercussões clínicas, políticas e 
sociais, advoga e atesta que o ser humano se aproxima de ser genuinamente entendido 
quando observado de múltiplos aspectos e sobre múltiplas expertises para ter suas 
necessidades atendidas.

Para tanto, observa-se a necessidade da atuação da equipe multiprofissional, 
dos Estudantes e das Residências Multiprofissionais - protagonistas na efetivação 
da integralidade da assistência à saúde - no controle e prevenção de doenças e da 
reorganização dos serviços ofertados, considerando a capacidade de disseminação 
da infecção e os impactos sociais provocados, em busca de uma resolutiva eficaz de 
controle à pandemia vigente.

 REORGANIZAÇÃO DAS OFERTAS DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA SAÚDE

O contexto pandêmico levou à necessidade de uma reorganização do sistema 
de saúde como um todo, alterando a dinâmica em todos os níveis de atenção à saúde 
e reorientando a oferta de serviços nas mais variadas especialidades da saúde. Nessa 
perspectiva, os médicos e enfermeiros - duas das classes de profissionais na linha de 
frente do combate à infecção - foram guiados - pelo CFM e Cofen - a exercerem os 
serviços essenciais de emergência e urgência, suspendendo os serviços eletivos, no 
intuito de reduzir o fluxo de pessoas e controlar a disseminação da doença, além de 
concentrar a assistência aos enfermos críticos oriundos da infecção pelo SARS-CoV-2. 

Ademais, as sugestões para os serviços não estão restritas somente 
àquelas duas classes profissionais, os conselhos da área da saúde - CFO, CFMV, 
COFFITO, CFFa, CFP, CFF e CFN - orientam a organização da atuação das variadas 
especialidades, visto a excepcionalidade do contexto social. Sendo assim, foram 
propostas recomendações para a atuação profissional e, mais uma vez, a suspensão 
dos serviços eletivos e a manutenção dos serviços essenciais - elencados em notas 
oficiais disponibilizadas pelos órgãos já mencionados e expostas na FIGURA 2 -, no 
intuito de promover medidas para colaborar no controle da patologia. 
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OBSERVAÇÃO: O CFN, visto a excepcionalidade do contexto social e a necessidade 
da continuidade da assistência nutricional pelos nutricionistas, resolve facultar aos 
profissionais a assistência nutricional por meios não presenciais, suspendendo os 
serviços presenciais considerados eletivos.

Figura 2: Recomendações de atividades essenciais de algumas profissões durante a pandemia 
de COVID-19

Fonte adaptada: CFO; CFMV; COFFITO; CFFa; CFP; CFF,  2020.  
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Considerando a manutenção da prestação de serviços essenciais em dife-
rentes áreas da saúde, bem como o enfrentamento da pandemia de COVID-19, vale 
ressaltar a importância da atualização constante de protocolos e recomendações dos 
conselhos que regem as profissões, visando a redução da contágio e disseminação 
da SARS-CoV-2 no momento dos atendimentos e realização de procedimentos com-
petentes a cada profissão.

Destarte, para os atendimentos e procedimentos considerados não essen-
ciais, é preconizado que se opte pelo atendimento através de plataformas online e 
teleatendimento, objetivando a redução de possíveis danos e amenizando o risco de 
contaminação ao paciente, bem como aos profissionais.
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Figura 3: Serviços ofertados à saúde primária,

Fonte adaptada: CaSaPS, Ministério da Saúde, 2020.

CAPÍTULO 4 - SERVIÇOS OFERTADOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
(UBS) FRENTE À PANDEMIA PELO SARS-COV-2

Alana Karoline Dantas Araújo
Lucca Ferdinando Queiroz Fernandes

Valentina Ribeiro Tomaz

INTRODUÇÃO

A Atenção Primária à Saúde se estrutura na Unidade Básica de Saúde 
e na Equipe de Saúde da Família, promovendo estratégias de funcionamento e 
organização de serviços para os diversos níveis de atenção à saúde, já que, co-
mumente, estabelece o primeiro contato entre sociedade e o sistema de saúde. 
Nessa perspectiva, conhecer os serviços disponíveis à comunidade pela UBS é 
essencial, tanto para acessar o sistema de saúde pública, quanto para um eficien-
te funcionamento das redes de atenção.

No entanto, frente ao contexto de risco à saúde pública - provocado pela 
pandemia de COVID-19 - a oferta de serviços da UBS foi alvo de uma remode-
lação, posto que esses foram negativamente afetados, levando à diminuição e 
restrição dos atendimentos. Desse modo, determinou-se um enfoque para os cui-
dados primários, medidas de controle e fornecimento de informações para evitar 
a disseminação da COVID-19, como, também, o estabelecimento de referências 
para os níveis de atenção à saúde.  Diante desse cenário, a Carta de serviços - do-
cumento com o intuito de informar sobre os serviços disponíveis em setores públi-
cos, definindo a variabilidade das atividades e as formas de acessá-las - constitui 
uma ferramenta de utilidade social para orientar a comunidade sobre os cuidados 
ofertados e as funções da UBS durante a pandemia. Os serviços ofertados no ní-
vel de atenção primária são articulados em categorias de atenção - apresentadas 
na figura 3 - de modo a proporcionar orientação na dinâmica da UBS e torná-la 
satisfatória em relação à prestação de serviços - elencados na figura 4
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Figura 4: Recomendação de carta de serviços da UBS

A carta de serviço, apresentada na figura 3, explana os atendimentos ofertados 
na rede de atenção à saúde durante a pandemia da COVID-19, elencando as atividades 
mantidas em funcionamento, bem como a reorganização de alguns serviços e suspensão 
daqueles considerados eletivos.

Fonte adaptada: CaSaPS, Ministério da Saúde, 2020. 
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Figura 5: Atividades, reorganização e suspensão dos serviços ofertados na UBS (2020)

Fonte adaptada: CaSaPS, Ministério da Saúde, 2020.  
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CAPÍTULO 5 - USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

Gerry Alex de Araújo Maia
Hugo Leandro Andrade Paiva

José Sebastião de Araújo Júnior
Paulo Vinícius de Souza Reinaldo

INTRODUÇÃO

A convenção de número 155 da Organização Internacional do Trabalho 
ressalta o papel de toda empresa ou organização na garantia de segurança e saúde 
dos trabalhadores. Além disso, a lei orgânica do SUS, n° 8080, assegura a promoção 
e proteção da saúde dos trabalhadores que estejam submetidos a riscos em suas 
condições de trabalho. Os graduandos e pós-graduandos lato sensu (especialização), 
nas categorias que integram a área de saúde, voltados para a educação em serviço 
também estão inclusos nessas discussões, uma vez que se constituem força de 
trabalho adicional e auxiliar simultânea ao processo de educação.

Devido ao atual momento de pandemia, os trabalhadores da área da saúde, 
bem como àqueles ainda em formação, são de extrema importância para a contenção 
da pandemia e preservação da vida dos infectados. Todo e qualquer profissional que 
esteja na linha de combate contra o COVID-19 deve ser protegido, mesmo que lidando 
diariamente com suspeitos ou infectados.

Dito isto, existem várias estratégias que devem ser adotas para minimizar o 
risco de contato com o vírus. Entre as mais básicas medidas de proteção, está o uso 
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e a higienização constante, tanto das 
mãos, quanto das superfícies e instrumentos utilizados por esses profissionais.

QUAL A MANEIRA CORRETA DE COLOCAR E RETIRAR OS EPI'S?
 

Os equipamentos de proteção individual que podem estar à disposição dos 
serviços de saúde incluem: gorro, óculos de proteção ou protetor facial, máscara, avental 
impermeável de mangas compridas e luvas. Esses equipamentos estão indicados 
para atividades especificas realizadas nas unidades de saúde, não necessariamente 
precisam ser usados todos de uma vez o tempo todo. O quadro abaixo mostra quais 
EPIs utilizar para cada atividade realizada.
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Quando todos os EPI's estiverem disponíveis, existe uma sequência lógica para 
colocação e retirada dos equipamentos para minimizar o risco de contaminação.

Figura 6: Distribuição de EPI's de acordo com a atividade assistencial realizada

Figura 7: Sequência adequada de colocação dos EPI's

Fonte adaptada: Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços 
de saúde no atendimento de Covid-19. Ministério da Saúde, 2020. 

Fonte adaptada: Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saú-
de no atendimento de Covid-19. Ministério da Saúde, 2020. 
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1) Logo após a higienização das mãos com água e sabão ou solução alcoólica a 70%, 
devemos nos vestir com o capote/ avental; 

2) O próximo passo é colocar a máscara, seja ela cirúrgica ou a de proteção respiratória; 

3) Em seguida, devemos colocar o gorro/ toca; 

4) Seguindo a sequência, é hora de inserir os óculos protetores ou protetor facial; 

5)Por fim, devemos calçar as luvas, seja ela de procedimentos ou estéril.

Figura 8: Sequência adequada de retirada dos  EPI's

Fonte adaptada: Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de 
saúde no atendimento de Covid-19. Ministério da Saúde, 2020. 

1) Para iniciar a desparamentação, primeiro descalçamos as luvas;

2) Seguimos retirando o capote/ avental;

3) Higienizamos as mãos nesse momento;

4) Retiramos o gorro/ toca;

5) Logo após, os óculos de proteção ou protetor facial;

6) Por fim, retiramos a máscara;

7) Higienizar novamente as mãos após o descarte da máscara.
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A seguir, vamos abordar um pouco de cada um dos instrumentos aqui citados. 

MÁSCARAS
 

Para a proteção dos profissionais de saúde contra a infecção do SARS-Cov-2, 
dois tipos de máscaras estão indicados: as cirúrgicas e as de proteção respiratória. 
Essas duas modalidades distintas diferem quanto ao tipo de proteção oferecido contra 
a COVID-19. Alguns estudos feitos citam a capacidade da máscara N95/proteção 
respiratória bloquear 99.98% do vírus; seguida pela máscara cirúrgica, a qual bloqueia 
97.14% do vírus, e a máscara feita em casa (testada com uma camada de poliéster 
adicionado de 4 camadas de outro tecido) bloqueia 95.15% do vírus – todos produzidos 
por aerossóis segundo a metodologia do estudo.

É importante destacar que a máscara cirúrgica NÃO protege adequadamente 
o usuário de patologias transmitidas por aerossóis, pois, independentemente de sua 
capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária neste tipo de máscara. No entanto, 
vários estudos destacam que sua proteção fornecida é suficiente em procedimentos 
que não são potenciais geradores de aerossóis.

Para procedimentos geradores apenas de gotículas, é indicado a máscara 
cirúrgica. Porém, quando o profissional irá realizar procedimentos que geram aerossóis, 
se deve utilizar máscara de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 
95% de partículas de até 0,3μ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). Como exemplo 
de procedimentos geradores de aerossóis, temos a intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da 
intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias.

Cuidados gerais com as máscaras:

• 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 ou a cada 2 horas de uso;
•  Não reutilize máscaras descartáveis;
• A máscara com proteção respiratória também deverá estar 

apropriadamente ajustada à face;
• Esse tipo de máscara nunca deve ser compartilhado entre profissionais.
• A forma de uso, manipulação e armazenamento dessas máscaras devem 

seguir as recomendações do fabricante;
• Se estiver disponível, o profissional deverá utilizar o protetor facial (“face 

shild”). Esse protetor minimizará o risco de contaminação da máscara  
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cirúrgica ou equivalente, pois este equipamento protegerá a máscara de 
contato com as gotículas expelidas pelo paciente.

Máscaras cirúrgicas

Colocando a máscara cirúrgica

1. Higienize as mãos antes de realizar a colocação da máscara;

2. Verifique se a máscara não está danificada;

3. Utilize o clip nasal como referência para identificar a parte superior;

4. Coloque a máscara em seu rosto e prenda as alças atrás da cabeça, 
mantendo-as paralelas (nunca cruzadas);

5. Aperte o clip nasal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao 
formato do seu nariz, visando minimizar espaços entre a face e a máscara;

6. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo.

Retirando a máscara cirúrgica:

1. Desamarre a alça inferior e, após, a superior, descartando-a em lixo 
contaminado;
 
2. No caso de máscara com elástico, retire pela lateral da cabeça, puxando 
pelo elástico e descartando- a em lixo contaminado;

3. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: 3 anos

Estimativa de troca com o uso: 2-4 horas

Como armazenar: Em sua embalagem original e descartar após o uso.

Como reutilizar: Não deve ser reutilizada. 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. Não deve ser utilizada para proteger 
contra partículas de aerossóis, pois não tem eficácia para tal.
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (N95/PFF2)

Atenção: Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública 
da COVID-19, 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:

• O serviço de saúde deve definir um Protocolo para orientar os 
profissionais de saúde, minimamente, sobre o uso, retirada, 
acondicionamento, avaliação da integridade, tempo de uso e critérios 
para descarte das máscaras N95/PFF2 ou equivalente; 

• 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 (teste positivo e negativo de vedação da 
máscara à face), a máscara deverá ser descartada imediatamente; 

• Ao realizar o teste de vedação com uma máscara individual já utilizada, 
é obrigatória a higienização das mãos antes de seguir a sequência de 
paramentação; 

• Barbas muito grandes não permitem a vedação correta da máscara; 

• Se estiver disponível, o profissional deverá utilizar o protetor facial. Esse 
protetor minimizará o risco de contaminação da máscara N95/PFF2 ou 
equivalente, pois, este equipamento protegerá a máscara de contato 
com as gotículas expelidas pelo paciente; 

Colocando máscara com proteção respiratória:

1. Higienize as mãos adequadamente antes da colocação das máscaras;

2. Segurar o respirador com o clip nasal próximo à ponta dos dedos   
                  deixando as alças pendentes;

3. Encaixar o respirador sob o queixo;

4. Posicionar uma das alças na nuca e a outra na cabeça;

5. Ajustar o clip nasal no nariz;

6. Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva e negativa.
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Teste de vedação positiva:

1. Expire profundamente. Uma pressão positiva dentro da máscara significa 
que não tem vazamento;

2. Se houver vazamento, ajuste a posição e/ou as alças de tensão;

3. Teste novamente a vedação.

Teste de vedação negativa:
 

1. Inspire profundamente. Se não houver vazamento, a pressão negativa fará 
o respirador agarrar-se no seu rosto. O vazamento resultará em perda de 
pressão negativa na máscara devido à entrada de ar através de lacunas na 
vedação;

2. Se houver vazamento, ajuste a posição e/ou as alças de tensão;

3. Teste novamente a vedação.

Retirando a máscara com proteção respiratória:

1. Segure o elástico inferior, juntando com o elástico superior e retirando de 
forma lenta e segura pelas tiras;

2. Remova a máscara segurando-a pelos elásticos, tomando bastante cuidado 
para  não tocar na superfície interna;

3. Descarte a máscara caso ela não esteja em condições de ser reutilizada;

4. Se ainda estiver em condições de uso, acondicione-a em um saco, 
envelope de papel, embalagens plásticas ou de outro material, desde que 
não fiquem hermeticamente fechadas. Os elásticos da máscara devem ser 
acondicionados de forma a não serem contaminados e facilitar a retirada da 
máscara da embalagem.

5. Identificar a embalagem com o nome do profissional;

6. As embalagens com as máscaras devem ficar em locais adequados, de 
preferência o mais próximo possível do quarto do caso suspeito/ provável/ 
confirmado.

Vida útil estimada pelo fabricante: 3 anos

Estimativa de troca com o uso: Depende do tipo e concentração do contaminante no 
ambiente, frequência respiratória do usuário, umidade do local e conservação.

Como armazenar: Seguir as recomendações do fabricante. Não se deve fazer 
manutenção ou higienização. Não dobrar ou torcer. Manter em local limpo, seco e sem 
exposição a contaminantes
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Como reutilizar: O tempo de uso da máscara N95/PFF2 ou equivalente, em relação 
ao período de filtração contínua do dispositivo, deve considerar as orientações do fabri-
cante. O número de utilizações da máscara, pelo mesmo profissional, deve considerar 
as rotinas orientadas pelas CCIHs do serviço de saúde e constar no Protocolo.

Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/
PFF2 ou equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi comprome-
tida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas, com vincos, ou com elásticos sol-
tos ou rompidos, devem ser imediatamente descartadas. Além disso, deve ser trocada 
também quando o usuário sentir o gosto ou cheiro do material contaminante.

 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 hermetica-
mente 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. Deve 
ser mantida em local com ventilação, seco, limpo, evitando-se umidade e exposição a 
contaminantes. Se no processo de remoção da máscara houver contaminação da parte 
interna, ela deverá ser descartada imediatamente.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO/ PROTETOR FACIAL

Os óculos de proteção e 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.

Paramentando:

1. Higienize as mãos antes de colocar os óculos de proteção/proteção fa-
cial; 

2. Coloque os óculos de proteção visual, com a haste lateral apoiada na 
orelha; 

3. No caso de protetor facial, apoie a viseira do protetor facial na testa e 
ajuste as alças de fixação na cabeça.  

Retirando:
1.  Remova os óculos ou protetor facial pela lateral ou pelas hastes, consi-

derando que a parte frontal está contaminada. Coloque em local adequa-
do para higienização posterior; 

2.  Realize a higienização dos óculos/protetor facial com álcool a 70% ou 
água e sabão; 

3.  Higienize as mãos após a retirada dos óculos de proteção/proteção 
facial. 
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO

 Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: 5 anos

Estimativa de troca com o uso: 12 meses

Como armazenar: Lavar, desinfectar, secar na sombra ou papel e guardar em lugar 
que proteja de poeira, químicos, calor e luz solar direta. Evitar contato, em especial das 
lentes, com superfície atritantes.

Como reutilizar: Os óculos de proteção devem ser exclusivos de cada profissional 
responsável pela assistência, devendo, imediatamente após o uso, realizar a limpeza 
e posterior desinfecção com álcool líquido a 70% (quando o material for compatível), 
hipoclorito de sódio ou outro desinfetante, na concentração recomendada pelo fabri-
cante ou pela CCIH do serviço. Deverão ser substituídos se houver trincas ou danos 
que alterem sua proteção ou visibilidade.

PROTETOR FACIAL ANATÔMICO

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: 5 anos

Estimativa de troca com o uso: 24 meses

Como armazenar: Lavar, desinfectar, secar na sombra ou papel e guardar em lugar 
que proteja de poeira, químicos, calor e luz solar direta. Evitar contato, em especial das 
lentes, com superfície atritantes.

Como reutilizar: Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com 
água e sabão/detergente e, só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desin-
fecção. O profissional deve utilizar luvas para realizar esses procedimentos. Secar à 
sombra ou com papel absorvente.Guardar em local que não deforme ou livre de poei-
ras, químicos, exposição ao calor e luz solar direta. Em caso de trincas ou danos que 
altere sua ação protetiva ou visibilidade deverá ser trocado.

GORRO/TOUCA

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.

Paramentando:

1. Higienizar as mãos antes da colocação do gorro/touca; 

2. Em caso de cabelos grandes, prender primeiramente; 

3. Colocar o gorro ou a touca na cabeça começando pela testa, em direção 
à base da nuca;
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4. Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas 
(cobrindo tanto o elástico ou tiras da máscara, bem com a haste dos óculos de 
proteção).
 

Retirando:

1. Higienizar as mãos depois da colocação do gorro/touca;

2. Para retirar a touca/gorro, puxe pela parte anterior para a posterior, sem 
tocar nos cabelos, com movimentos leves e seguros;

3. Descarte a touca/gorro em lixeiras contaminadas;

4. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: Indeterminada.

Estimativa de troca com o uso: Após sair do ambiente de uso.

Como armazenar: Na embalagem original.

Como reutilizar: Não deve ser reutilizado. Deve ser de material descartável e removido 
após o uso. O seu descarte deve ser realizado como resíduo infectante.

AVENTAL/ CAPOTE

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 an-
timicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível 
em vários tamanhos.

Atenção: O capote ou avental para uso na assistência ao paciente suspeito ou 
confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 deve possuir gramatura mínima de 
30g/m2. No entanto, em casos de quadro clínico que envolvam vômitos, diar-
reia, hipersecreção orotraqueal ou sangramento, o profissional poderá optar 
pelo avental de gramatura mínima de 50 g/m2, caso este esteja disponível no 
local de trabalho.

Paramentando:

1. Higienize as mãos antes de realizar a colocação do capote/avental;

2. Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as amar-
ras nas costas e cintura;
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3. Não amarre o avental ou capote pela frente, em função da possibilidade de 
contaminação;

4. Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como os bra-
ços e os punhos.

Retirando:

1. Solicite que alguém solte as amarras;

2. Segure pela parte interna do capote/ avental na região do punho utilizando 
a mesma mão;

3. Com essa mesma mão, agora protegida por estar envolvida no capote/ 
avental, pince a outra manga também na região do punho;

4. Retire o avental sempre apoiando a mão pela parte interna do capote/ aven-
tal, nunca tocando na parte externa;

5. Descarte o avental/ capote caso ele seja de material descartável, caso não 
seja, encaminhe para limpeza e desinfecção;

6. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica a 70%.

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: Indeterminada

Estimativa de troca com o uso: Indeterminada

Como armazenar: Se descartável, descartar. Senão, após o uso, desprezar em reci-
piente próprio como material infectante para o procedimento de higienização adotada 
pelo ambiente de saúde. Após higienização, guardar em local que não seja de agentes 
infectantes. Evitar contato com superfícies, materiais e radiações que possam fragili-
zar, arranhar, cortar ou marcar a vestimenta 

Como reutilizar: O capote ou avental sujo deve ser removido e desprezado como 
resíduo infectante após a realização do procedimento e, antes de sair do quarto do 
paciente ou da área de isolamento. Após a sua remoção, deve-se proceder a higiene 
das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes, outros 
profissionais e ambiente.

LUVAS

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando hou-
ver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secre-
ções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, 
de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do SARS-Cov-2 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).
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Cuidados gerais com as luvas:

• 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 telefo-
nes, 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. 

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: verificar fabricante.

Estimativa de troca com o uso: de acordo com procedimento a ser realizado.

Como armazenar: em sua embalagem original.

Como reutilizar: não se deve reutilizar; não lavar ou usar novamente o mesmo par de 
luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas).

Inserindo luva de procedimentos não cirúrgico:

1. Higienize as mãos e retire uma luva da caixa original; 

2. Toque somente na superfície da luva correspondente ao punho (na ex-
tremidade superior do punho); 

3. Coloque a primeira luva; 

4. Pegue a segunda luva com a mão não enluvada, tocando somente na 
superfície da luva correspondente ao punho; 

5. Com a mão não enluvada, segure, com a ponta dos dedos da mão en-
luvada a superfície externa da luva a ser calçada e puxe delicadamente 
em direção ao punho.

Retirando luva de procedimento não cirúrgico:

1. Segure uma luva pela parte externa, na altura do punho, e puxe em direção 
à ponta dos dedos. A luva sairá do avesso;

2. Segure a luva removida com a outra mão enluvada;
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3. Coloque os dedos da mão não enluvada na parte interna da luva (entre a 
luva e o  punho). Remova a segunda luva, arrastando-a em direção à ponta 
dos  dedos e da outra luva;

4. Descarte as luvas em lixo infectante;

5. Higienize as mãos.
 

Inserindo luva estéril:

1. Higienize as mãos e escolha a luva do tamanho adequado;

2. Abra a embalagem de luvas, ou peça para alguém abrir e expor o em 
  brulho para você;

3. Abra o embrulho em uma superfície limpa e, em uma altura confortá 
  vel para a  sua manipulação;

4. Segure nas abas do embrulho e abra para os dois lados, expondo as  
  luvas;

5. As luvas estão dispostas corretamente à sua frente, onde a luva da  
  mão direita está à sua direita e a luva da mão esquerda à sua esquer 
  da;

6. Com a sua mão não dominante (a esquerda, por exemplo) segure   
  pela face interna da luva da mão direita e introduza os dedos da mão  
  dominante (mão direita), calmamente, procurando ajustar os dedos in 
  ternamente e com muito cuidado para não contaminar a parte estéril;

7. Introduza até que a mão entre completamente na luva, sempre a   
  segurando pela face interna;

8. Com a mão dominante calçada, segure a outra pela face externa, ou  
  seja, por dentro da dobra existente. Não encoste os dedos na face ex 
  terna da dobra, pois está contaminada;

9. Sempre segurando pela dobra do punho da luva, introduza calmamen 
  te a mão não dominante (esquerda) na luva semelhante ao realizado  
  anteriormente, com o cuidado de não tocar em locais não estéreis;

10. Introduza toda a mão esquerda na luva;

11. Cuidadosamente, posicione os dedos corretamente na luva, se neces 
  sário;

12. Mantenha as mãos voltadas para cima, sem encostar-se em nada.
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Retirando luva estéril:

1. Retire a luva de uma das mãos puxando-a externamente sobre a mão,  
  virando-a pelo avesso;

2. Com a outra mão enluvada, segure a luva que foi retirada, e pela par 
  te interna da luva que ainda está na mão, puxe-a externamente, viran 
  do pelo avesso;

3. Descarte as luvas em local apropriado;

4. Higienize as mãos após o descarte.

BOTAS CANO LONGO DE PVC

Vida útil estimada pelo fabricante sem uso: indeterminado

Estimativa de troca com o uso: 18 meses

Como armazenar: deverá ser lavado e desinfetado antes de guardar. O procedimento 
de lavagem e desinfecção deverá seguir o protocolo de cada serviço. O armazena-
mento deverá ser um recipiente próprio que permita também a higienização ou des-
cartável, que não o deforme ou exponha a produtos, superfícies e radiações (ex.: luz 
solar) que possa danificá-lo.

Como reutilizar:  garantido a desinfecção adequada, pode se realizar a parametriza-
ção seguindo as recomendações do serviço
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CAPÍTULO 6 - COMO E COM QUE FREQUÊNCIA DEVO HIGIENIZAR MEUS MA-
TERIAIS E AMBIENTE DE TRABALHO?

Aílla Lorenna de Medeiros Paiva
Laura Alícia Morais Lima Oliveira

Taisa Lorena Leite de Freitas Galdino

INTRODUÇÃO

Primum non nocere é um termo latino, o qual consta no juramento hipocrático e 
como um dos pilares fundamentais da bioética, que quer dizer “primeiro não fazer mal”. 
Tal fundamento é compartilhado por todos os profissionais de saúde desde a academia e 
remonta a um dos deveres morais que os profissionais da saúde possuem com o atendi-
mento aos usuários dos sistemas de saúde e com a preservação da vida e da qualidade 
de vida.  

Em plena pandemia de COVID-19 e, embasando a propagação do vírus através 
de contato próximo, além dos cuidados que devemos estabelecer para evitar a nossa 
contaminação enquanto Estudantes e Residentes, devemos estar atentos às técnicas 
corretas de limpeza e higienização dos nossos equipamentos utilizados na prática clíni-
ca, para que estes não sirvam de veículos de transmissão do vírus para nós nem para 
outros usuários buscando atendimento. 

Os materiais utilizados devem ser, preferencialmente, exclusivos e individuais, 
de uso único e descartáveis. Não sendo possível, como pode ocorrer com alguns instru-
mentos, a higienização deve ser feita entre cada consulta.

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE PRÁTICA EM SAÚDE

A técnica adequada de higienização deve ser realizada seguindo-se a classifica-
ção do material de acordo com seu risco e potencial de contaminação.

 
• Artigos críticos: são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis  
ou com o sistema vascular e penetram em órgãos e tecidos, bem como   todos 
os que possuem alto risco de causar infecções. São exemplos de     artigos crí-
ticos os instrumentos cirúrgicos.

• Artigos semicríticos: entram em contato com mucosa e pele não íntegrado 
paciente ou com mucosas íntegras, e possuem potencial de transmissão de 
infecção intermediário. São exemplos os materiais para assistên  cia 
ventilatória, espéculo otológico, circuitos etc.

•Artigos não críticos: entram em contato com pele íntegra e superfícies e pos-
suem baixo risco de transmissão de infecção. São exemplos os termômetros, 
estetoscópios, otoscópios (cabos e cones) etc.
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HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

Assim como a higienização dos equipamentos, a limpeza do ambiente de 
trabalho também previne a contaminação durante o atendimento.

As superfícies tocadas com frequência, como mesas, cadeiras e maça-
netas de porta, devem ser higienizadas constantemente, de preferência após cada 
atendimento. A limpeza pode ser realizada com pano ou papel toalha umedecido 
com álcool 70%. O piso do ambiente também deve ser higienizado diariamente, 
fazendo uso de desinfetantes e água sanitária. 

Após a correta higienização do ambiente, deve-se lavar as mãos fazendo 
uso de água e sabão ou realizar desinfecção com álcool 70%. Luvas podem ser uti-
lizadas durante a limpeza, lembrando sempre de higienizar as mãos antes e após 
o uso.

Além da adequada prática de higienização, é importante manter o am-
biente arejado, com janelas abertas e sem o uso de ar-condicionado.

 

Os artigos críticos requerem esterilização, enquanto os semicríticos exigem 
desinfecção de médio ou alto nível ou esterilização. Já os artigos não críti-
cos podem ser desinfetados com álcool etílico a 70% (friccionar na superfí-
cie dos artigos solução de álcool etílico a 70%, deixar secar e repetir 3 vezes 
o processo) entre cada atendimento.
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CAPÍTULO 7 - RECOMENDAÇÕES A SEREM FORNECIDAS A TODOS OS PA-
CIENTES ATENDIDOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

Ágatha Helen Mafra De Assis
Gerry Alex de Araújo Maia

Jair Matos Segundo

INTRODUÇÃO

A principal forma de transmissão do SARS-CoV-2 se dá através de secreções 
dispersadas por meio de macro e microgotículas oriundas de pessoas infectadas. Es-
sas gotículas podem ser aspiradas por organismos suscetíveis ou se depositarem atra-
vés do contato direto de vírus ativo com mucosas, ou de salivas que se dispersam pelo 
ar. As gotículas também podem pousar sob superfícies e estas, por sua vez, serem a 
fonte indireta de vírus ao contágio humano, através do contato direto com essas super-
fícies infectadas e, a posteriori, deposição em alguma porta de entrada do organismo, 
como as mucosas.

O período de incubação do SARS-CoV-2 para a infecção entre humanos varia 
de 1 a 15 dias, geralmente ficando em torno de 5 dias. Estima-se que, aqui no Brasil, 
cada pessoa infectada possa transmitir o vírus a dois ou quatro outros indivíduos.

REALIZAR ETIQUETA RESPIRATÓRIA

Como a forma de transmissão é potencializada através de tosse ou espir-
ros, deve-se cobrir a boca e o nariz com o antebraço ao tossir ou espirrar com lenços 
descartáveis, desprezando-os imediatamente após o uso em uma lixeira fechada, e 
higienizar as mãos em seguida. Não se devem utilizar as mãos, já que estas estão em 
contato íntimo com os objetos que tocamos.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

É recomendada a lavagem de mãos com sabão ou a degermação com prepa-
ração alcoólica a 70% frequentemente, principalmente após tossir ou espirrar ou após 
tocar superfícies de contato frequente.

 Essas preparações, adicionadas do movimento de fricção, são suficientes, 
caso realizadas adequadamente, para inativar o vírus e impossibilitar sua transmissão 
através do toque. É necessário evitar tocar os olhos, o nariz e a boca com as mãos não 
lavadas.

Toda vez que lavar as mãos com água e sabão, deve-se dar preferência ao 
papel-toalha. Caso não seja possível, utilizar toalha de tecido e trocá-la toda vez que 
ficar úmida.
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Figura 9: Método de higienização das mãos

Fonte adaptada: OPAS; World Alliance for Patient Safety; Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária; Ministério da Saúde, 2020. 
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DISTANCIAMENTO SOCIAL COM ÊNFASE NOS GRUPOS DE RISCOS

Como, para a forma de transmissão já descrita, é necessária uma proximidade 
entre os atores envolvidos nesse processo (infectado – vírus – suscetível), minimizar o 
contato físico entre os indivíduos que não compartilham apenas os mesmos ambientes 
reduz a possibilidade de transmissão. Assim sendo, justifica-se que a população deve 
evitar o contato com outros indivíduos que não compõem seu leito familiar, mitigando a 
possibilidade de entrarem em contato com indivíduos infectados.

Quando não for possível e houver necessidade de sair do ambiente familiar, é 
recomendado que a distância mantida entre outros indivíduos seja de, no mínimo, 1,5 e 
2 metros, de modo que se minimize a possibilidade de contato com as gotículas geradas.

Para àquelas pessoas que têm maior risco de evoluir como casos graves, to-
das as recomendações são ainda mais reforçadas, e deve-se orientar ao paciente para 
que reestruture a dinâmica familiar ou social (vizinhos, amigos) de forma a diminuir, nos 
indivíduos pertencentes a esses grupos, a exposição a pessoas que possam transmitir a 
doença. Isso deve ocorrer de forma a suprir a necessidade de sair de casa ou de entra-
rem em contato com pessoas expostas ao risco de adoecimento.

USO DE MÁSCARA

Atualmente, a recomendação é que todo mundo use máscara quando for ne-
cessário sair de casa. Para a população, é recomendado o uso de máscaras de pano 
com, no mínimo, duas faces de proteção. No estado do Rio Grande do Norte, por meio do 
decreto Nº 29.668, é obrigatório o uso de máscara em todo o território estadual. Compro-
vadamente, a máscara consegue evitar a propagação de gotículas daqueles indivíduos 
que estão infectados, sintomáticos ou não; e, constitui barreira física importante para os 
indivíduos que as usam como forma de evitar o contágio.

Como os profissionais de saúde estão expostos a situações de maior risco para 
produção de aerossóis, estes necessitam de uso de máscaras N95, PFF2 e cirúrgicas 
para praticar suas atividades diárias. É de extrema importância orientar a população para 
a necessidade de deixar o uso desses recursos apenas para os profissionais da saúde 
e para pacientes com COVID-19, haja vista a realidade de escassez desses recursos 
neste período.



56

Figura 10: Recomendações de como usar a máscara corretamente

Fonte adaptada: OMS, 2020. 
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Figura 11: Erros e acertos ao usar a máscara

Fonte adaptada: ABES-PR, 2020.
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Quadro 2: Recomendações para o uso e produção de máscaras caseiras

Fonte adaptada: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Orientações gerais, 2020. 

Quadro 3: Recomendações de troca de máscara caseira durante seu uso

Fonte adaptada: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Orientações gerais, 2020. 
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OBSERVAÇÃO: Caso se tenha máquina de lavar, é possível fazer esse processo nela, 
lembrando que a máscara de pano precisa ser lavada separadamente das outras rou-
pas. Para isso, programa-se a máquina no ciclo completo (lavagem, enxágue e seca-
gem) por, pelo menos, 30 minutos, com temperatura de lavagem de 60ºC.
 A sacola ou bolsa utilizada para translado das máscaras já utilizadas deve ser higieni-
zada também, da mesma forma que a máscara;

Quadro 4: Recomendações de higienização da máscara caseira

Fonte adaptada: Ministério da Saúde, Nota Informativa Nº 3/2020-CGGAP/ DESF/ SAPS/ 
MS, 2020. 
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RECOMENDAÇÕES PARA QUANDO PRECISAR SAIR DE CASA: O QUE É 
PRECISO FAZER NA SAÍDA E NA VOLTA?

Quadro 5: Orientações ao sair de casa

Fonte adaptada: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2020. 



61

Quadro 6: Orientações ao chegar em casa

Fonte adaptada: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2020. 
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RECOMENDAÇÕES PARA QUANDO É NECESSÁRIO PROCURAR O SERVIÇO
DE UMA UBS OU DO PRONTO SOCORRO

É importante exemplificar para o usuário sintomas de Síndrome Gripal e Sín-
drome Respiratória Aguda Grave (Vide capítulo ‘Estratificação de Intensidade da Sín-
drome Gripal’). Estes devem ser sempre enumerados verbalmente e/ou através de 
folheto educacional preparado pela equipe da APS, em uma linguagem acessível e 
adequada para o grau de instrução do paciente.

Por último, as recomendações do funcionamento dos serviços dispostos da 
APS devem ser fornecidas durante o acesso do cliente à unidade, sendo elas: atendi-
mento médico (generalista ou especialista), da equipe de enfermagem, nutrição, psi-
cologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outros que a UBS possa dispor; critérios 
de atendimento e funcionamento de acompanhamento na Equipe de Saúde Bucal; 
realização de exames, vacinação e outros procedimentos. É recomendado que cada 
Equipe de Saúde da Família disponibilize a sua “carta de serviços”, seja através de 
redes sociais ou de panfletos e folderes distribuídos

RECOMENDAÇÕES SOBRE ACOMPANHAMENTO DE CONDIÇÕES CRÔNICAS

Os pacientes que já fazem acompanhamento na APS por alguma condição 
crônica devem ter orientação quanto s medidas necessárias ajustadas para sua con-
dição, tanto não-farmacológicas quanto farmacológicas. Algumas recomendações es-
senciais são a de mudança da validade e quantidade de distribuição de medicamentos.
Vale reforçar, ainda, com o usuário, situações que este deve estar atento, como pos-
síveis sinais e sintomas de complicações ou exacerbação de sua condição clínica 
de base e qual serviço da rede assistencial este pode buscar auxílio, adaptando as 
recomendações para as diferentes condições de status clínico e biopsicossociais do 
paciente. Para esse período, é válido nomear os serviços com atendimento tanto de 
forma presencial quanto através de teleconsulta.

RECOMENDAÇÕES PARA OCUPAR AS CRIANÇAS DURANTE O ISOLAMENTO 
SOCIAL

Ficar com as crianças em casa o dia inteiro pode ser um desafio para os pais 
e cuidadores. Especialmente se estes estão realizando trabalho domiciliar (Home Offi-
ce). Abaixo segue algumas sugestões para o entretenimento dos pequenos.
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Quadro 7: Dicas de entretenimento com as crianças durante as medidas de isolamento para 
a pandemia de COVID-19

Fonte adaptada: SBMFC & AMFaC-RJ, 2020. 
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 RECOMENDAÇÕES SOBRE ESTRATÉGIAS DE SAÚDE MENTAL

Ver capítulo 15 "Como abordar a temática saúde mental com meus pacientes". 

Quadro 8: Dicas do que não fazer com as crianças  durante as medidas de isolamento para a 
pandemia de COVID-19

Fonte adaptada: SBMFC &AMFaC-RJ, 2020. 
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CAPÍTULO 8 - DIAGNÓSTICO E CLASSIFICAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

Alisson Costa de Araújo
Amanda Lídia Dantas Targino

Isabelle Canuto Rabelo Barbosa

INTRODUÇÃO

Para o enfrentamento da presente pandemia é fundamental um atendimento 
clínico seguro para o paciente e para o assistente, bem como uma comunicação eficaz 
dos profissionais de saúde entre si e entre esses e os sistemas de informação em saú-
de. Dessa forma, estudantes e residentes devem estar cientes dos aspectos diagnósti-
cos e da classificação dos doentes com COVID-19.

CASO SUSPEITO DE COVID-19

• Situação 1 - Paciente com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) - Para mais detalhes Veja o capítulo Estratificação de 
Risco da Síndrome Gripal;

• Situação 2 - Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado 
por COVID-19 nos últimos 14 dias;

CASO CONFIRMADO DE COVID-19

LABORATORIAL: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:

• Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARSCoV-2, 
Influenza ou VSR):

• Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV-2.

• Influenza: com resultado detectável para Influenza.

• Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR.

• Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos):

•Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/
ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas



68

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito de SG ou SRAG com his-
tórico de contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorial-
mente por COVID-19 nos últimos 14 dias após o contato e, para o qual 
não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

OBSERVAÇÕES

CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE CO-
VID-19:
Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);
 
•  Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infeccio-

sas (por exemplo, sendo  tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão 
nua);

• Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma 
distância inferior a 2 metros;

• Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 
sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a 
uma distância inferior a 2 metros;

• Um profissional de saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso 
de COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um 
caso COVID-19 sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI) 
ou com uma possível violação do EPI; 

• Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qual-
quer direção) de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou 
cuidadores e os tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o 
caso estava sentado

CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE CO-
VID-19:

• Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados 
os residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento etc.
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CAPÍTULO 9 - ESTRATIFICAÇÃO DE INTENSIDADE DA SÍNDROME GRIPAL

Alisson Costa de Araújo
Amanda Lídia Dantas Targino

Humberto Cabral de Oliveira Filho
Isabelle Canuto Rabelo Barbosa

Jair Matos Segundo

INTRODUÇÃO

A APS deve assumir papel resolutivo frente aos casos leves e de identifi-
cação precoce e encaminhamento rápido e correto dos casos graves, mantendo a 
coordenação do cuidado destes últimos. Para isso, a estratificação de intensidade da 
SG é a ferramenta primordial para definir a conduta correta para cada caso, seja para 
manter o paciente na APS ou para encaminhá-lo aos centros de referência, urgência/
emergência ou hospitais.

É fundamental que os profissionais de saúde em formação dominem os co-
nhecimentos necessários para manejo da síndrome gripal na APS.

ESTRATIFICAÇÃO DE INTENSIDADE

● CASOS LEVES – ACOMPANHAMENTO DEVE SE DAR NA APS/ESF SÍN-
DROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracteriza-
do por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse 
OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. Os sintomas são 
leves (sem sinais e sintomas de gravidade) - na ausência de outro diagnós-
tico específico.

Quadro 9: Sintomas COVID-19

Fonte adaptada: Ministério da Saúde, Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) 
na Atenção Primária à Saúde, 2020. 
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1. EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de 
outro diagnóstico específico.

2. EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também 
critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sono-
lência excessiva, irritabilidade e inapetência.

●CASOS GRAVES – ACOMPANHAMENTO DEVE SE DAR NO CENTRO DE REFE-
RÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE 
(SRAG): Síndrome Gripal que apresente algum dos sinais e sintomas de gravidade OU 
presença de condições clínicas de risco que indicam avaliação em centro de referência/
atenção especializada.
 
Figura 12: Sinais e sintomas de gravidade da COVID-19 para crianças e adultos

Fonte adaptada: Ministério da Saúde, Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) 
na Atenção Primária à Saúde, 2020
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CONDIÇÕES CLÍNICAS DE RISCO QUE INDICAM AVALIAÇÃO EM CENTRO DE 
REFERÊNCIA/ATENÇÃO ESPECIALIZADA

• Doenças cardíacas descompensadas
• Doença cardíaca congênita
• Insuficiência cardíaca mal controlada
• Doença cardíaca isquêmica descompensada
• Doenças respiratórias descompensadas
• DPOC e asma mal controlados
• Doenças pulmonares intersticiais com complicações
• Fibrose cística com infecções recorrentes
• Displasia broncopulmonar com complicações
• Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade
• Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5)
• Pacientes em diálise
• Transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea
• Imunossupressão por doenças e/ou medicamentos (em vigência 
de quimioterapia/radioterapia, entre outros medicamentos)
• Portadores de doenças cromossômicas e com estados de fragili-
dade imunológica (ex.: Síndrome de Down)
• Diabetes (conforme juízo clínico)
• Gestante de alto risco
• Doença hepática em estágio avançado
• Obesidade (IMC >=40)

Quadro 10:  Relação de Frequência respiratória cardíaca de acordo com idade
 

Fonte adaptada: Ministério da Saúde, Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) 
na Atenção Primária à Saúde, 2020. 
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OBSERVAÇÕES

• Idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, gestantes e 
puérperas devem ter atendimento prioritário ao chegarem na UBS com sinto-
mas de Síndrome Gripal!

FEBRE: 
 • Considera-se febre aquela acima de 37,8°.

• Alerta-se que a febre pode não estar presente em alguns casos, como 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

• Além das condições clínicas, as condições do domicílio devem ser avalia-
das antes de seguir com o planejamento de acompanhamento ambulatorial 
do paciente na APS/ESF. Mesmo casos de menor gravidade exigem que 
haja um acompanhante da pessoa doente, para auxiliar no tratamento da 
Síndrome Gripal , bem como de demais comorbidades existentes, além de 
acompanhar a evolução do quadro e identificar rapidamente sinais ou sinto-
mas de piora e necessidade de procura rápida de serviço de saúde.
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CAPÍTULO 10 - RECOMENDAÇÕES DE CONDUTAS PARA CASOS LEVES DE 
COVID-19  E SEUS CONTACTANTES

Eric Cymon do Vale Beserra
Humberto Cabral de Oliveira Filho

Jair Matos Segundo

INTRODUÇÃO

Uma vez que um caso suspeito é identificado e estratificado com base nos 
sinais e sintomas clínicos, cada tipo de paciente receberá a terapêutica mais adequada 
para o seu contexto clínico. Os pacientes enquadrados como casos leves de Síndrome 
Gripal (SG) podem ser acompanhados completamente no âmbito da APS devido à me-
nor gravidade do caso. Esses casos devem ser manejados com medidas não-farma-
cológicas como hidratação, repouso, alimentação adequada, isolamento domiciliar por 
14 dias, portanto, é necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do período 
contando a partir do início dos sintomas. 

De acordo com Portaria Nº 454 de 20 de março de 2020, é recomendado 
que todos os pacientes com qualquer sintoma respiratório, com ou sem febre, devem 
fazer isolamento domiciliar tão logo seja iniciado o primeiro sintoma. Todos os contatos 
domiciliares de pacientes com SG deverão fazer o isolamento também por 14 dias, 
portanto, caso haja necessidade, deverão receber atestado médico com o CID 10 - 
Z20. - contato com exposição à doença transmissível não especificada - mesmo que 
o paciente não esteja presente na consulta e o familiar for o solicitante do documento. 
Sempre que houver relato de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já existentes, 
o paciente ou seu cuidador deve ser orientado a reportar à equipe de saúde que acom-
panha o caso.

QUEM DEVE FAZER ISOLAMENTO DOMICILIAR?

• Pessoas infectadas — com SG ou mesmo assintomáticas;
• Casos suspeitos em investigação;
• Viajantes que retornaram de locais com grande número de infectados;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

• O usuário suspeito de estar com COVID-19 deve entrar em contato com a 
plataforma “Disque Saúde 136” ou buscar atendimento na UBS da área ads-
trita, sendo recomendado ficar em casa durante 14 dias, procurando os
serviços de saúde de acordo com as recomendações citadas no capítulo Es-
tratificação de Risco de Síndrome Gripal;

• O acompanhamento do paciente deve ser feito, preferencialmente por tele-
fone, a cada 24hs em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condi-
ções clínicas de risco e a cada 48hs nos demais;
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• Caso seja necessário, realizar atendimento presencial, idealmente no domi-
cílio.

• Devem-se evitar, fortemente, o contato físico com outras pessoas ou ambien-
tes com aglomerações. Se for possível, as evasões do isolamento domiciliar 
devem ser substituídas por entregas delivery ou realizadas por um amigo ou 
parente que não está em isolamento, o qual deve tomar todas as medidas de 
precaução ao entrar em contato com o paciente em isolamento;

• O lixo produzido pelo paciente em isolamento deve ser separado e des-
cartado, sendo feito uso de sacos de lixo para evitar o contato dos resíduos 
produzidos com o recipiente e facilitar o descarte, além de ser identificado, 
facilitando a coleta;

• Manter o ambiente bem ventilado e higienizado;
 
• Deve-se recomendar uma dieta equilibrada, boa oferta de líquidos e boa 
noite de sono.

  PACIENTES QUE NÃO MORAM SOZINHOS OU NECESSITAM DE  CUIDADORES

Caso o paciente não more sozinho, é necessário que todos os moradores 
sigam as seguintes recomendações:

• A distância mínima entre qualquer pessoa que esteja tossindo ou espir-
rando e os que não estão deve ser de pelo menos de 1,5 a 2 metros; 

• Deve-se realizar etiqueta respiratória; 

• O paciente deve evitar permanecer em ambientes frequentados pelas 
demais pessoas da casa; 

• Se possível, um cômodo deve ser usado para o isolamento do indivíduo 
suspeito/confirmado com quadro leve. A porta que possui contato com o 
restante da casa deve ser mantida preferencialmente fechada durante 
todo o isolamento; 

• Em casos em que a casa só tem um quarto, os moradores não conta-
minados devem dormir na sala e manter-se separados do paciente ao 
longo de todo o dia; 

• Manter o ambiente bem ventilado e higienizado; 

•  No cômodo escolhido para o isolamento do paciente, as janelas devem 
ficar abertas para a circulação de ar e as maçanetas devem ser higieni-
zadas frequentemente com solução de água sanitária ou álcool 70%; 

•  Locais e objetos de contato frequente, como maçanetas de portas, in-
terruptores de luz, controles remoto, display de geladeiras e micro-ondas 
devem ser higienizadas frequentemente com álcool isopropílico ou álcool 
etílico a 70%;
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• Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. Os móveis da casa 
precisam ser limpos frequentemente utilizando álcool etílico a 70%, água 
sanitária ou água oxigenada para estofados; 

• O paciente infectado ou com síndrome gripal sempre deve usar máscara, 
de preferência, cirúrgica ou N-95/PFF2; 

• Os cuidadores e demais moradores da casa sempre devem usar másca-
ra, de preferência, cirúrgica ou N-95/PFF2;

USANDO O BANHEIRO

•    Se possível, um banheiro deve ser separado para o paciente em isolamen-
to. Após o uso, as mãos devem ser higienizadas;

•    Depois de ser feito uso do banheiro pelo paciente em isolamento, o vaso, 
pia e demais superfícies devem ser limpas com água e sabão, álcool a 70% 
ou água sanitária;

•    Na impossibilidade da pessoa em isolamento realizar a limpeza do banhei-
ro, a pessoa que o fizer deve utilizar luvas ou sacos plásticos, além de más-
cara cirúrgica ou N-95/PFF2 e higienizar as mãos antes e depois de realizar 
a atividade de limpeza;

•    Não se deve compartilhar objetos de uso pessoal: escovas de dente, toa-
lhas de banho e sabonetes devem ser de uso único. A limpeza deve ser feita, 
preferencialmente, pela própria pessoa em isolamento;

USANDO A COZINHA
 
• Se o paciente em isolamento necessitar cozinhar, deve usar máscara cirúr-
gica de proteção o tempo todo, cobrindo a boca e o nariz;

• Não se deve compartilhar objetos de uso pessoal: talheres, pratos, copos, 
devem ser separados apenas para a pessoa com sintomas. A limpeza deve 
ser feita, preferencialmente, pela própria pessoa em isolamento;

• Na impossibilidade de a pessoa em isolamento realizar a limpeza dos obje-
tos de uso pessoal, a pessoa que o fizer deve utilizar luvas ou sacos plásticos 
e higienizar as mãos antes e depois de realizar a atividade de limpeza, além 
de utilizar máscara cirúrgica ou N-95/PFF2.

 
 
 
 
 
 
 
 



80

DESCARTE DE RESÍDUOS

• O lixo produzido pelo paciente em isolamento deve ser separado e des-
cartado, sendo feito uso de sacos de lixo para evitar o contato dos resíduos 
produzidos com o recipiente e facilitar o descarte;

• Se possível, o próprio paciente deve amarrar seus sacos de lixo, identifica-
-los com algum recado em escrito e fazer o descarte;

• Na impossibilidade da pessoa em isolamento realizar o descarte do próprio 
lixo, a pessoa que o fizer deve utilizar luvas ou sacos plásticos e máscara 
cirúrgica ou N-95/PFF2 e higienizar as mãos antes e depois de realizar o 
descarte.

CONDUTAS DE TODOS OS MORADORES

•Todos os moradores da casa devem ficar em isolamento durante 14 dias;

• Se for possível, as evasões do isolamento domiciliar devem ser substituídas 
por entregas delivery ou realizadas por um amigo ou parente que não está 
em isolamento, o qual deve tomar todas as medidas de precaução ao entrar 
em contato com o paciente em isolamento. Sendo impossível, o morador sem 
sintomas de SG é quem deve realizar a atividade, devendo-se utilizar todas 
medidas de segurança ao entrar e sair do ambiente domiciliar, além do uso 
de máscaras;
 
• Caso outro morador comece a sentir os sintomas, este deve comunicar ao 
“Disque Saúde 136 ou a UBS da área adstrita e reiniciar a contagem de dias 
do isolamento, contando 14 dias a partir do dia que começou a sentir os sin-
tomas;

• Devem-se informar os sinais de gravidade e informar o que deve ser feito 
caso tais sintomas surjam de forma abrupta (Ver Estrarificação de Risco de 
Síndrome Gripal).
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Figura 13: Cuidados domésticos do paciente em isolamento domiciliar por 14 dias, desde a 
data de início dos sintomas da síndrome gripal. 

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância da Saúde. Guia de Vigilância Epidemio-
lógica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus, 2019.  
Vigilância de Síndromes Respiratórias Agudas COVID-19, 2020. 

A seguir, uma tabela com os principais cuidados que devem ser tomados por aqueles 
no isolamento domiciliar
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MANEJO FARMACOLÓGICO

Como medida farmacológica, é indicada a prescrição de fármacos para o 
controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação, sendo o Paraceta-
mol e a Dipirona as primeiras escolhas para controle de dor ou febre, com possibi-
lidade de intercalar os fármacos antitérmicos em casos de difícil controle da febre.

Além desses, pode-se lançar mão do uso de Oseltamivir nos ca-
sos de síndrome gripal, sendo justificado pela possibilidade de os sintomas 
apresentados serem causados por outros vírus, como a Influenza. Esse me-
dicamento deve ser iniciado em até 48 horas do início dos sintomas e, utili-
zado em condições de risco para complicações, listadas na tabela a seguir: 

Figura 14: Condições de risco para complicações de COVID-19. 

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) 
na Atenção Primária à Saúde, 2020. 
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MONITORAMENTO

Deve ser realizado o monitoramento desse paciente por telefo-
ne, revisando os sintomas e a evolução do seu quadro, a cada 24h em pes-
soas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 
48h nos demais, até o fim do isolamento de 14 dias após o início dos sinto-
mas. Caso necessário, deve ser realizado atendimento presencial no domicílio

Para o monitoramento por telefone, o profissional de saúde deve atentar para 
as seguintes normativas:

1. Anotar, em prontuário, o número de contato do paciente e de algum acom-
panhante (de preferência, o cuidador, que ficará responsável pelo paciente), 
durante a primeira avaliação na USF;

2. A ligação deve ser realizada por profissional de saúde da ESF a cada 24h 
em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de ris-
co e, a cada 48h nos demais, para acompanhamento da evolução do quadro 
clínico;

3. Não há necessidade de gravar a conversa;

4. Anotar informações sobre a conversa telefônica no prontuário– quadro clí-
nico autorreferido do paciente, autoavaliação da necessidade de ir algum 
profissional à residência do paciente ou consulta presencial na UBS com 
paciente em uso de máscara, horário da ligação e queixas.

 A seguir, um checklist para auxílio no monitoramento, e critérios 
para a necessidade de avaliação por um médico presencial ou por telefone. 
Uma resposta positiva e o paciente deve ser encaminhado para a avaliação.
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Quadro 11: Questionário de avaliação clínica no monitoramento domiciliar em paciente infec-
tado ou com suspeita de infecção por Sars-Cov-2. 

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (Covid-19) 
na Atenção Primária à Saúde, 2020.
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CAPÍTULO 11 - RECOMENDAÇÕES DE CONDUTAS PARA CASOS GRAVES 
DE COVID-19 INDEPENDENTEMENTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL

Ana Olívia Dantas
Emilie Queiroga Queiroga

Laura Alícia Morais Lima Oliveira
Marianna Gil de Farias Morais

INTRODUÇÃO

O paciente que se enquadrar como caso grave de COVID-19 (Ver Sín-
drome Respiratória Aguda Grave no Capítulo de Estratificação de Risco de Sìn-
drome Gripal) deve ser visto como grave e ser encaminhado para serviços 
especializados, uma vez que possuem alta probabilidade de evoluir para des-
fechos desfavoráveis, como Parada Cardiorrespiratória, Choque e Coma. Exis-
tem duas possibilidades de acesso destes indivíduos ao serviço de saúde:

• Situação 1 – Indivíduo chega/é conduzido diretamente na Centro de Refe-
rência local, onde recebem avaliação e intervenções necessárias;

• Situação 2 – Indivíduo é estabilizado na APS e encaminhados para o 
Centro de Referência local, onde recebem avaliação e intervenções neces-
sárias.

O profissional de saúde deve procurar informações jun-
to à Secretaria de Saúde de seu município acerca da rede local de servi-
ços de urgência e/ou hospitalares que foram definidos como Centros de 
Referência para a COVID-19. Essa articulação deve ser efetiva para o recepciona-
mento priorizado desse cidadão, garantindo transporte sanitário adequado, através 
do SAMU – 192 ou ambulância municipal, a depender do status clínico do paciente.

PARAMENTAÇÃO

 Antes de entrar em contato com o paciente:

1. Reunir todo EPIs e higienizar as mãos (20 a 30 segundos);
 
2. Logo após a higienização das mãos das mãos, devemos nos vestir com 
o capote/ avental;

3. O próximo passo é colocar a máscara, esta deve ser de proteção respira-
tória (Máscara PFF-2 ou N-95) por se tratar de um procedimento potencial-
mente gerador de aerossois;
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4. Em seguida, devemos colocar o gorro/ toca; 

5. Seguindo a sequência, é hora de inserir os óculos protetores ou protetor 
facial;

6. Por fim, devemos calçar as luvas de procedimentos ou estéril.

OBSERVAÇÃO: NÃO FORNECER SOCORRO ANTES DA PARAMENTAÇÃO 
COMPLETA! 

ATENDIMENTO INICIAL AO PACIENTE IRRESPONSIVO

• Quando suspeitar ou critérios de inclusão: paciente irresponsivo ao 
estímulo, com respiração agônica (gasping) ou ausente

• Checar segurança do local e do contato com o paciente: há perigo 
para mim?

Ainda que possa ocorrer atraso no início das compressões torácicas, 
a segurança da equipe é prioritária, e o uso de EPIs adequados é indispen-
sável. Nenhum procedimento deve ser realizado sem a instalação prévia do 
EPI completo, incluindo compressões torácica e procedimentos em via aérea

 
• Há perigo para a vítima?

• Checar responsividade

• Tocar os ombros e chamar o paciente em voz alta;

• Simultaneamente chegue a presença de respiração (respiração agôni-
ca, com ocasional gasping e inefetiva não pode ser considerada como 
respiração); 

• Chamar por ajuda;

• Ajuda local e de profissionais ou pessoas que estejam ali naquele mo-
mento;
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Nesse momento, estando com mais de um profissional, ambos devidamente 
paramentados, a dinâmica funcionará da seguinte maneira:

• Profissional 1: Comunicar imediatamente a Regulação Médica, para apoio 
do suporte avançado de vida (SAV) e providenciar desfribilador externo auto-
mático (DEA) e os equipamentos de emergência;

• Profissional 2: Checar a respiração e o pulso simultaneamente. Checar pul-
so central (carotídeo) em até 10 segundos;

Figura 16: Técnica de checagem de pulso central e respiração no paciente irresponsivo

Figura 15: Sequência de atendimento ao paciente irresponsivo

Fonte adaptada: AMERICAN HEART ASSOCIATION. Diretrizes RCP 2019. 

Fonte adaptada: AMERICAN HEART ASSOCIATION. Diretrizes RCP 2019. 
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• Abrir via aérea usando as manobras de head tilt/chin lift e/ou jaw thrust; Head 
Tilt

1 - Coloque a mão na testa da pessoa e incline a cabeça para trás. Chin Lit

2 - Levante a mandíbula da pessoa colocando os dedos indicador e médio na man-
díbula inferior;

Não execute a manobra de inclinação da cabeça / elevação do queixo se suspeitar 
que a pessoa possa ter uma lesão no pescoço. Nesse caso, o jaw thrust é usado.

Jaw thrust

1 - Segure os ângulos da mandíbula inferior e levante-a com as duas mãos, uma 
de cada lado, movendo a mandíbula para a frente. Se os lábios estiverem fecha-
dos, abra a parte inferior do lábio usando o polegar.

Em uma situação esporádica que você não tenha nem um outro pro-
fissional disponível, a população também pode auxiliar nesse recrutamento de 
ajuda. A ajuda externa deve ser solicitada com voz de comando, calma e pausa-
damente, para que uma pessoa específica chame ajuda local ou o SAMU 192

- “Ei, você” - apontando ou se direcionado para alguém específico – pegue o 
celular e ligue para o SAMU. O número é 1-9-2”

OBSERVAÇÃO: Nunca usar frases inespecíficas como “Alguém me ajude ou alguém 
chame o SAMU”. Normalmente essas atividades não são cumpridas ou mais de uma 
pessoa chama ajuda ao mesmo tempo, causando retrabalho. É necessário que a equipe      
esteja funcionando de forma coordenada, seja de profissionais da saúde ou 
com ajuda externa, pois cada segundo no atendimento de emergência conta. 
Se houver risco de aerolização em locais de grande fluxo de pessoas, a vítima irres-
ponssiva deve ser transportada para sala e locais adequados antes de realizar a RCP.

PROTOCOLO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP)

SEM PULSO PRESENTE:
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• Colocar máscara cirúrgica no paciente até estabelecer suporte ventilatório adequa-
do; 

• Estabelecer suporte ventilatório:

• Não fazer: Ventilação boca a boca ou uso da máscara de bolso (pocket 
mask); 

•  Evitar: Ventilação com bolsa-válvula-máscara ou bolsa-tubo endotraqueal, 
devido ao elevado risco de aerossolização e contaminação da equipe, além 
da efetividade não ser superior à da ventilação mecânica, conforme evidên-
cias disponíveis atuais;

• Se existir absoluta necessidade de ventilação com bolsa-válvula-más-
cara: fazer a vedação da máscara com a técnica de “duplo C” envolvendo 
dois profissionais, utilizar cânula orofaríngea (COF/Guedel) e instale um filtro 
HEPA entre a máscara e a bolsa. A insuflação de boa qualidade deve ser de 
1 segundo e obter visível elevação do tórax. Realizar 1 insuflação a cada 5-6 
segundos; 

• Precocemente instalar suprimento de O2, se disponível, em alto fluxo (10 a 15 L/
min) na bolsa valva-máscara. 

• Inicie a oxigenoterapia a 5 L/min e avalie as taxas de fluxo para atingir a meta 
SpO2≥ 93% durante a reanimação 

• Verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. Na ausência de pulso, iniciar RCP 
com compressões torácicas eficientes;

• Caso esses pacientes necessitem de O2 > 15 litros/minuto para sustentar SpO2 > 
93% e/ou tenham frequência respiratória > 28 irpm ou retenção de CO2 (PaCO2 
>50 mmHg e/ou pH < 7,25) devem ser intubados e ventilados mecanicamente 
imediatamente. A necessidade de via área avançada deve ser avaliada pelo profis-
sional médico;

• Se não tiver sido feita ainda a regulação com serviço de Urgência, por qualquer 
motivo, outra pessoa que não está prestando assistência direta deve fazê-la nesse 
momento; 

Chin Lit Head Tilt Jaw Thrust

Figura 17: Técnicas de abertura de vias aéreas

Fonte adaptada: AMERICAN HEART ASSOCIATION. Diretrizes RCP 2019. 
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SE PULSO AUSENTE: 

• Colocar máscara cirúrgica no paciente até estabelecer suporte ventilatório ade-
quado;

• Iniciar RCP pelas compressões torácicas eficientes imediatamente e seguir Pro-
tocolo de RCP. 

• As compressões devem ser feitas no meio do externo com um leve desvio 
para à esquerda;

• As mãos do profissional devem estar entrelaçadas com a mão dominante 
em contato direto com o tórax do paciente;

• Deprimir o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno antes de iniciar nova 
compressão; 
 
 

 

• Realizar 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo 
o tórax). 

• Em seguida, realizar duas insuflações. A insuflação de boa qualidade deve 
ser de 1 segundo e obter visível elevação do tórax; 

• Abrir via aérea usando as manobras de head tilt/chin lit e/ou jaw thrust;
• Estabelecer suporte ventilatório: 

• Não fazer: Ventilação boca a boca ou uso da máscara de bolso (pocket 
mask); 

• Evitar: Ventilação com bolsa-válvula-máscara ou bolsa-tubo endotraque-
al, devido ao elevado risco de aerossolização e contaminação da equipe, 
além da efetividade não ser superior à da ventilação mecânica, conforme 
evidências disponíveis atuais;

• Se existir absoluta necessidade de ventilação com bolsa-válvula-más-
cara: Fazer a vedação da máscara com a técnica de “duplo C” envolvendo 
dois profissionais, utilizar cânula orofaríngea (COF/Guedel) e instale um 
filtro HEPA entre a máscara e a bolsa. A insuflação de boa qualidade deve 
ser de 1 segundo e obter visível elevação do tórax. Realizar 2 insuflações; 
 
 

Figura 18: Posicionamento correto para compressões torácicas eficientes

Fonte adaptada: DISQUE, K Basic Life Support Provider Handbook, 2020. 
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SE PULSO AUSENTE: 

• Colocar máscara cirúrgica no paciente até estabelecer suporte ventilatório ade-
quado;

• Iniciar RCP pelas compressões torácicas eficientes imediatamente e seguir Pro-
tocolo de RCP. 

• As compressões devem ser feitas no meio do externo com um leve desvio 
para à esquerda;

• As mãos do profissional devem estar entrelaçadas com a mão dominante 
em contato direto com o tórax do paciente;

• Deprimir o tórax em 5 a 6 cm com completo retorno antes de iniciar nova 
compressão; 
 
 

 

• Realizar 30 compressões eficientes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo 
o tórax). 

• Em seguida, realizar duas insuflações. A insuflação de boa qualidade deve 
ser de 1 segundo e obter visível elevação do tórax; 

• Abrir via aérea usando as manobras de head tilt/chin lit e/ou jaw thrust;
• Estabelecer suporte ventilatório: 

• Não fazer: Ventilação boca a boca ou uso da máscara de bolso (pocket 
mask); 

• Evitar: Ventilação com bolsa-válvula-máscara ou bolsa-tubo endotraque-
al, devido ao elevado risco de aerossolização e contaminação da equipe, 
além da efetividade não ser superior à da ventilação mecânica, conforme 
evidências disponíveis atuais;

• Se existir absoluta necessidade de ventilação com bolsa-válvula-más-
cara: Fazer a vedação da máscara com a técnica de “duplo C” envolvendo 
dois profissionais, utilizar cânula orofaríngea (COF/Guedel) e instale um 
filtro HEPA entre a máscara e a bolsa. A insuflação de boa qualidade deve 
ser de 1 segundo e obter visível elevação do tórax. Realizar 2 insuflações; 
 
 

• Precocemente, instalar suprimento de O2, se disponível, em alto fluxo (10 a 15 L/
min) na bolsa valva-máscara. 

• Inicie a oxigenoterapia a 5 L/min e avalie as taxas de fluxo para atingir a 
meta SpO2≥ 93% durante a reanimação.

• Se este não estiver disponível, a ventilação em BVM deve seguir a regra de 
2 insuflações a cada 30 compressões torácicas. 

• Retomar compressões torácicas efetivas até chegar o DEA/desfibrilador ou pro-
fissional do suporte avançado;

• Verificar a presença de pulso a cada 2 minutos. Na ausência de pulso, iniciar 
RCP com compressões torácicas eficientes;

• Caso esses pacientes necessitem de O2 > 15 litros/minuto para sustentar 
SpO2 > 93% e/ou tenham frequência respiratória > 28 irpm ou retenção de CO2 
(PaCO2 >50 mmHg e/ou pH < 7,25) devem ser intubados e ventilados mecani-
camente imediatamente. A necessidade de via área avançada deve ser avaliada 
pelo profissional médico; 

• Interromper procedimento se o paciente apresentar ventilação espontânea (respi-
ração, tosse e/ou movimento). 
 
ATENÇÃO: Considerar as regras gerais de biossegurança e práticas para segu-
rança do paciente. 
 
Assim que o DEA estiver disponível: 

• Instalar os eletrodos de adulto do DEA no tórax desnudo e seco do paciente sem 
interromper as compressões torácicas;

• Ligar o aparelho;
• Interromper as compressões torácicas apenas quando o equipamento solicitar 

análise. Seguir as orientações do aparelho quanto à indicação de choque. 
 
Se choque for indicado: 

• Solicitar que todos se afastem do contato com o paciente;
• Interromper suporte ventilatório;
• Disparar o choque quando indicado pelo DEA;
• Reiniciar imediatamente a RCP após o choque, começando pelas compressões 

torácicas, por 2 minutos, e reiniciar suporte ventilatório;
• Após 2 minutos de compressões e oxigenação eficientes, checar novamente o 

ritmo com o DEA; 
 
Se choque não for indicado: 

• Checar pulso carotídeo;
• Se pulso ausente com técnica correta, reiniciar imediatamente a RCP com ciclos 

de 30 compressões para duas insuflações;
• Após 2 minutos de compressões e oxigenação eficientes, checar novamente o 

ritmo com o DEA; 
 
Se choque for novamente indicado, siga as orientações do equipamento. Em 
seguida, reinicie imediatamente a RCP com ciclos de 30 compressões para duas 
insuflações; 
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Se choque não for novamente indicado: 

• Checar pulso carotídeo;
• Se pulso ausente com técnica correta, reiniciar imediatamente a RCP com 

ciclos de 30 compressões para duas insuflações. 
 
Manter os ciclos de RCP e avaliação do ritmo até: 

• A chegada do SAV;
• A chegada ao hospital; ou
• A vítima apresentar sinais de circulação (respiração, tosse e/ou movimento); 

 
Se retorno à circulação espontânea: 

• Manter os eletrodos do DEA instalados no tórax do paciente.
• Otimizar a ventilação e oxigenação com ênfase para: SpO2 > 90% em adultos 

não grávidos; o SpO2 ≥ 92%-95% em pacientes grávidas;
• Manter permeabilidade da via aérea;
• Avaliar sinais vitais (PA, pulso, FC).
• Manter atenção para a recorrência de PCR e a necessidade de reiniciar RCP.
• Preparar para o transporte. 

 
Retire os EPI’s com a ordem correta 

• Para iniciar a desparamentação, primeiro descalçamos as luvas;
• Seguimos retirando o capote/ avental;
• Higienizamos as mãos nesse momento;
• Retiramos o gorro/ toca;
• Logo após, os óculos de proteção ou protetor facial;
• Por fim, retiramos a máscara;

Higienizar novamente as mãos após o descarte da máscara. 
 
Registrar achados e procedimentos na ficha/boletim de ocorrência.

OBSERVAÇÕES:

Compressões torácicas eficientes e de boa qualidade compreendem: 

•     Mãos entrelaçadas; 
•     Deprimir o tórax em pelo menos 5 cm (sem exceder 6 cm) e permitir o comple-
to retorno entre as compressões; 

Manter frequência de compressões em 100 a 120 compressões/min; 

Utilizar o DEA assim que disponível, mantendo as manobras de reanimação até a 
efetiva instalação e disponibilidade do equipamento. 

Não interromper manobras de RCP.  

Alternar os profissionais que aplicam as compressões a cada 2 min;
Minimizar as interrupções das compressões.
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CAPÍTULO 12 - COMO OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DEVEM AGIR PARA 
UM  RETORNO SEGURO AO LAR

Taisa Lorena Leite de Freitas Galdino 
Yasmin Ianca Medeiros de Azevedo

INTRODUÇÃO

O retorno seguro do Interno ou Residente que está na linha de frente dos 
atendimentos de pacientes infectados com COVID-19 para sua casa envolve uma 
série de cuidados para prevenir a contaminação, desde a saída do ambiente de tra-
balho até a chegada ao lar.

Ao sair da zona quente ou sala de isolamento: 

1. Retirar os propés e higienizar as mãos;
2. Retirar o primeiro par de luvas e higienizar as mãos;

3. Retirar o capote, removendo a partir do pescoço e ombros e virando a 
face contaminada para dentro. Descartar em lixo apropriado e higienizar 

Atenção: é imprescindível não rasgar o capote, pois essa atitude provoca aeros-
solização do vírus. Portanto, ao se paramentar, dê um laço nas tiras e não um nó, 
tornando a retirada mais fácil.

Figura 19: Técnica correta de retirada da luva

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020. 

Figura 20: Técnica correta de retirada do capote

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020.
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4. Retirar o protetor fácil e higienizar as mãos;

5. Retirar os óculos de proteção e higienizar as mãos;

6. Higienizar os óculos e protetor facial com álcool 70% e uma compressa 
fazendo leve fricção;
7. Retirar o segundo par de luvas e higienizar as mãos;
8. Sair da zona quente ou zona de perigo;

9. Em local seguro, retirar a máscara e lavar as mãos: desatar primeiro o laço 
inferior e depois o superior da máscara, de modo que a mesma saia como 
pêndulo, sem fazer aerossóis. Lembrar-se de não tocar na face externa da 
máscara, pois pode estar contaminada. Atenção: a máscara N95 deve ser 
guardada de forma adequada para reutilizá-la seguindo o protocolo da insti-
tuição.

Figura 21: Técnica correta de retirada do óculos de proteção

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020. 

Figura 22: Técnica correta de retirada da máscara

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde, 2020. 
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No banheiro ou vestuário:

1. Retirar a roupa usada no plantão;

2. Colocar dentro de um saco e descartar em recipiente apropriado para 
ser lavado pelo setor responsável;

3. Retirar os calçados e higienizá-los com álcool 70% ou água sanitária. 
Caso não seja você que realize a higienização, coloque o calçado em um 
saco plástico.

4. Tomar banho e usar roupa limpa e outro calçado para sair do serviço.

No transporte público:

1. Se puder, evitar os horários de pico, onde o transporte fica mais cheio;

2. Evitar colocar as mãos em barras de apoio;

3. Ao sair do transporte procurar lavar as mãos e sempre evitar leva-las 
ao rosto. Em transporte com janelas, mantê-las abertas para a circulação 
do ar.

Andando nas ruas:

1. Evitar contato físico com outras pessoas;

2. Lembrar de manter distância de pelo menos 1 metro, especialmente 
quando for falar.

3. Ao chegar em casa, evitar tocar em qualquer coisa antes de lavar as 
mãos, e colocar as roupas em lugar separado, sem misturar com as lim-
pas ou em lugares comuns da casa.

Figura 23: Técnica correta de retirada da máscara

Fonte adaptada: Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz, 2020. 
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Ao chegar em casa:

O ideal é que exista um espaço na entrada de casa para depositar roupas, 
calçados e acessórios que foram usados na rua. Deve ser borrifado água sanitária 
ou álcool a 70% nos sapatos, inclusive nos solados. As roupas devem ser colocadas 
em sacolas plásticas e lavadas imediatamente. 

Todos os acessórios utilizados devem ser higienizados, assim como as 
mãos. Aconselha-se reservar calçados específicos para usar somente dentro de 
casa. 

Por fim, é indicado tomar banho antes de circular no ambiente domiciliar.
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CAPÍTULO 13 - ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO EM SAÚDE 
MENTAL: “CUIDAR DO CUIDADOR É IMPORTANTE!”

Heloisa Freitas da Cunha
José Sebastião de Araújo Júnior

Larissa de Menezes Albuquerque Coelho

INTRODUÇÃO

Durante uma pandemia, é esperado que estejamos frequentemente em esta-
do de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle 
frente às incertezas do momento. Os fatores que influenciam o impacto psicossocial 
estão relacionados à magnitude da epidemia e o grau de vulnerabilidade em que a 
pessoa se encontra no momento. Entretanto, é importante destacar que nem todos os 
problemas psicológicos e sociais apresentados poderão ser qualificados como doen-
ças. A maioria será classificado como reações normais diante de uma situação anormal 
(BRASIL, 2020)

As reações mais frequentes incluem: medo de adoecer e morrer; perder as 
pessoas que amamos; perder os meios de subsistência ou não poder trabalhar durante 
o isolamento e ser demitido; ser excluído socialmente por estar associado à doença; 
ser separado de entes queridos e de cuidadores devido ao regime de quarentena; não 
receber um suporte financeiro; transmitir o vírus a outras pessoas. É esperado também 
a sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos; irritabilidade; angús-
tia; tristeza. Em caso de isolamento, pode-se intensificar os sentimentos de desamparo, 
tédio, solidão e tristeza.

Existem, ainda, grupos de pessoas que estão mais suscetíveis a maior estres-
se nesse período. Em relação aos profissionais de saúde, sejam estes já formados ou 
ainda em formação, por estarem na linha de frente do cuidado aos infectados, muitas 
vezes afastados de suas famílias pelo medo de contaminação, enfrentando longas e 
extenuantes jornadas de trabalho, os sintomas podem ser mais devastadores. Por isso, 
você, Interno ou Residente, deve receber medidas protetivas de saúde mental.

QUAIS ESTRATÉGIAS POSSO UTILIZAR DE FORMA PREVENTIVA?

1- Cuide da sua mente! Tente utilizar métodos para lidar com a situação como fazer 
pausas e descansar entre os seus turnos de trabalho/estágio e até mesmo tirar um mo-
mento dentro do expediente.

2-  Cuide de você! Adote rotinas e exercícios e ações que auxiliem na redução do
nível de estresse agudo, como meditação, leitura, exercícios de respiração, artes 
entre outros. Tenha atenção ainda aos seus alimentos para manter uma dieta saudá-
vel e ficar em contato com a família e com os amigos, mesmo que esse não possa ser 
efetuado de forma física. 
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3- Evite formas errôneas de lidar com o estresse. Nesse período, aumentam-se os 
índices de abuso de drogas, como tabaco, álcool ou outras drogas. A longo prazo, 
estas pioram o bem-estar físico e mental.

4- Lembre-se, isso vai passar! Este é um cenário sem precedentes para muitos, es-
pecialmente aqueles que nunca participaram de respostas semelhantes a uma crise 
ou pandemia. Para os que têm alguma experiência, tente utilizar o que deu certo no 
passado e que pode ser útil de novo. Você pode conseguir reduzir o estresse. Não 
estamos numa corrida, esta é uma maratona.

5- Conecte-se! Alguns profissionais de saúde podem estar sendo evitados pela 
família por causa do medo de contaminação e estigmas. Isso pode fazer com que a 
situação que você já enfrenta se torne ainda mais difícil. Se possível, continue co-
nectado com seus entes queridos. O contato virtual é uma forma de contato. Procu-
re seus colegas, seus supervisores e pessoas de confiança para esse apoio social. 
Você poderá descobrir que seus amigos estão tendo experiências semelhantes e 
atravessando o mesmo que você.

 6-  Não tenha medo de buscar ajuda! Buscar um profissional de saúde quando as 
estratégias utilizadas não estiverem sendo suficientes para sua estabilização 
emocional, seja presencial, seja através de teleatendimentos locais que estão
sendo disponíveis (ZHOU, 2020). 
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CAPÍTULO 14 - SÍNDROME DE BURNOUT

Anna Santana Pereira Rolim de Araújo
Breno Vinícius Dias de Souza

Valentina Ribeiro Tomaz
INTRODUÇÃO

A Síndrome de Burnout, ou Esgotamento Profissional, constitui um distúrbio 
caracterizado por exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultante dos des-
gastes do trabalho. Situações que exijam muita responsabilidade, que impõem pressão 
ou mesmo o delineamento de objetivos difíceis ou aparentemente inacessíveis estão 
na gênese do adoecimento. 

Com a pandemia da COVID-19, estudantes, residentes e profissionais da saú-
de, que já têm peso na epidemiologia da Síndrome de Burnout, ganharam ainda mais 
destaque, em razão do cenário desafiador de turbulência no sistema de saúde. Nesse 
sentido, a exposição ao risco ocupacional, o afastamento da família, o regime de traba-
lho intenso e a privação de sono são fatores robustamente relacionados com o acirra-
mento da problemática.
 
COMO IDENTIFICAR?

Sabe-se que o estresse é o fator mais bem relacionado ao desenvolvimento 
do distúrbio. Sendo assim, a percepção própria, ou de terceiros, de estresse crônico é 
o primeiro passo para suspeitar do adoecimento. Dentre os principais sinais e sintomas 
de Burnout, estão:

 Quadro 12: Sinais e Sintomas da Síndrome de Burnout

Além deles, em muitos casos pode haver elevação da pressão arterial sistêmi-
ca, dores musculares e problemas gastrointestinais.

Em relação ao humor, é comum encontrar uma mudança na sua apresentação, 
com negatividade constante, insegurança, culpa e sentimentos de derrota e desespe-
rança. Para além da exaustão, é comum haver despersonalização, com insensibilidade 
diante dos seus pares, assim como redução da realização pessoal e profissional, cul-
minando em prejuízo nas relações interpessoais.

•  Cansaço físico e mental ; 

• Dores de cabeça frequentes; 

• Alterações no apetite; 

• Insônia 

• Dificuldades para se concentrar;  

• Fadiga;
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QUAIS SERVIÇOS DEVO PROCURAR? 

Mesmo se tratando de profissionais da saúde em formação, é fundamental 
que haja uma avaliação do profissional de saúde mental. O diagnóstico da síndro-
me de Burnout é realizado pelo psicólogo ou psiquiatra. Em alguns equipamentos 
de saúde, já há uma organização interna para iniciar o manejo na interface medici-
na do trabalho e saúde mental. A automedicação é desaconselhada, bem como os 
medicamentos sem prescrição médica.

Figura 24: Sinais e sintomas de Síndrome de Burnout e formas de prevenção

Fonte adaptada: Ministério da Saúde, Síndrome de Burnout, 2020. 
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Sob um olhar mais abrangente, o Sistema Único de Saúde (SUS), contém 
a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que está apta a oferecer, de forma integral 
e gratuita, todos os cuidados necessários, incluindo o diagnóstico e o tratamento. 
Na RAPS, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são os locais mais indicados 
para assistência. Além deles, a Atenção Primária é estruturada para acolher também 
o usuário com Esgotamento Profissional, realizando as articulações necessárias e o 
referenciando, quando necessário. Alguns canais de teleatendimento também estão 
disponíveis, como o TelePsi, através do número 0800 644 6543

 



110

REFERÊNCIAS
 
AON BRASIL. Síndrome de Burnout: veja como evitar o esgotamento no tra-
balho. 2018. Disponível em: < https://aonpelavida.com.br/sindrome-de-burnout-co-
mo-evitar-o-esgotamento-no-trabalho/?gclid=EAIaIQobChMI4N-cmJi06QIVptSzCh-
0-9QtaEAAYASAAEgIRgvD_BwE>. Acessado em 14 de maio de 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Síndrome de Burnout: o que é, quais as causas, 
sintomas e como tratar. 2019. Disponível em: < https://saude.gov.br/saude-de-a-z/
saude-mental/sindrome-de-burnout>. Acessado em 14 de maio de 2020.
 
KOVALESKI, Douglas Francisco; BRESSAN, Adriana. A síndrome de Burnout em 
profissionais de saúde. Saúde & Transformação Social/Health & Social Change, 
v. 3, n. 2, p. 107-113, 2012.

SULTANA, Abida et. al. Burnout Among Healthcare Providers During
COVID-19 Pandemic: Challenges and Evidence-based Interventions. 2020.





112

CAPÍTULO 15 - COMO ABORDAR A TEMÁTICA SAÚDE MENTAL COM MEUS 
PACIENTES?

Alisson Costa de Araújo 
Dorothy Bezerra Linhares 

Maria Clara Medeiros Araújo
Valentina Ribeiro Tomaz

INTRODUÇÃO

Durante a pandemia da Covid-19, o sofrimento pode ser causado tanto pela 
doença em si, como pelas medidas tomadas para o seu controle, como o distancia-
mento e isolamento social, além do medo do contágio comunitário da doença. Assim, 
é esperado que as pessoas estejam continuamente preocupadas, confusas, estres-
sadas e com a sensação de falta de controle. Esse contexto pode fazer com que a 
pessoa desenvolva problemas mentais ou mesmo agrave os já existentes, o que 
pode perdurar não apenas durante a pandemia, como após seu término.

Entre as reações comportamentais mais comuns estão: alterações ou dis-
túrbios de apetite (falta de apetite ou apetite em excesso); alterações ou distúrbios do 
sono (insônia, dificuldade para dormir ou sono em excesso, pesadelos recorrentes); 
conflitos interpessoais (com familiares, equipes de trabalho etc); violência (como pro-
fissionais de saúde, é preciso estar particularmente atento ao aumento da violência 
doméstica e da violência direcionada aos profissionais de saúde); pensamentos re-
correntes sobre a epidemia; sobre a saúde da nossa família; relacionados à morte e 
ao morrer.

Existem ainda, grupos de pessoas que estão mais suscetíveis a maior es-
tresse nesse período. Dentre eles, é importante destacar os cuidadores de crianças, 
pessoas portadoras de deficiência e idosos. Eles estão sob exposição a condições 
que repercutem na saúde física e emocional. Nessa situação de pandemia, o cuida-
dor se encontra com o estresse elevado, o que é acentuado pelo distanciamento so-
cial. Assim, é necessário estabelecer estratégias de qualificação no cuidado à saúde 
mental dos usuários dentro desse contexto para efetivação da saúde da comunidade 
como um todo (NUNES et. al., 2020). O Interno ou Residente atuando durante a pan-
demia deve ser capaz de abordar as questões relacionadas ao estado mental dos 
usuários.

COMO EU DEVO ABORDAR O PACIENTE?

1. Ouvir bem o paciente: muitas vezes o paciente dá indícios de ansie-
dade e problemas mentais de forma implícita e o profissional de saúde 
deve atentar para essas falaS; 
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2. Questionar o paciente sobre sua saúde mental: nem sempre os anseios 
e problemas mentais são as principais queixas que chegam ao serviço de 
saúde, porém, eles podem estar presentes sem que o paciente explicite 
durante a consulta; 

3. Questionar sobre as relações familiares e interpessoais do paciente: de-
vido ao distanciamento social e à quarentena, o convívio familiar pode se 
tornar difícil e agravar tanto condições psicológicas quanto outros proble-
mas, como violência, em especial a violência doméstica; 

4. Agir com empatia: é importante que o paciente se sinta acolhido e respei-
tado; 

5. Manter uma comunicação clara: não deixar dúvidas no paciente quanto 
aos pontos abordados durante a consulta, adequando sua forma de co-
municação à do paciente;  

6. Oferecer suporte na medida certa: uma medida que não torne o usuário 
dependente e nem ocasione no profissional uma sobrecarga;  

7.  Questionar sobre o uso de cigarro, álcool, fármacos e outras drogas: é 
importante saber se o paciente já usava alguma dessas substâncias antes 
da pandemia, se continua utilizando e, se sua frequência está aumentan-
do devido aos estresses do contexto; se ele já usou em outros momentos 
de tensão durante sua vida e se ele pretende usar no momento. A de-
pender da resposta, deve-se elaborar uma estratégia de acordo com a 
singularidade do paciente e, se necessário, encaminhar a outros serviços 
especializados. 
 

QUAIS ESTRATÉGIAS DE AUTOCUIDADO POSSO RECOMENDAR?

1. O paciente precisa reconhecer seus receios e medos e, a partir disso, 
buscar pessoas de confiança para conversar, inclusive canais de teleaten-
dimento que ofereçam apoio psicológico; 

2.  Estimule o paciente a retomar estratégias que outrora tenha utilizado em 
momentos de crise e que tenham resultado em benefícios à saúde mental 
do paciente; 

3.  Recomende a adotar medidas de estabelecimento de rotina com ativi-
dades físicas diárias e momentos de relaxamento, adotando-se técnicas 
de relaxamento específicas para cada indivíduo e situação (BANERJEE, 
2020); 
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4.  Caso o paciente ainda esteja trabalhando, é importante recomendar 
que ele dê pausas durante o turno de trabalho. 

5.  Faça com que o paciente reflita sobre seus planos e metas de vida e 
trace um planejamento do que pode fazer durante a quarentena para 
efetivar essas metas; 

6.  Manter ativa a rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que 
virtual, com familiares, amigos e colegas;

7. Recomende buscar um profissional de saúde quando as estratégias 
utilizadas não estiverem sendo suficientes para sua estabilização 
emocional e entregar contatos que o paciente possa utilizar nesses 
momentos, como teleatendimentos locais que estão sendo dispo-
níveis, que possibilite o usuário a expor seus sentimentos (ZHOU, 
2020). 

8. Recomende a redução do tempo que se passa assistindo ou ouvindo 
as coberturas midiáticas; 

9. Indique materiais informativos e confiáveis (escrito e/ou áudio visual), 
de acordo com o grau de instrução, para gerar segurança de informa-
ção e conduta (WEIDE, VICENTINI, ARAUJO, MACHADO & ENUMO, 
2020). 

10. Incentive contato, mesmo que virtual, com pessoas (ex.: família e 
amigos) e atitudes (ex.: hobbies, artesanato e crenças religiosas) que 
sirvam de suporte de apoio contra sentimentos negativos (SCHMIDT, 
2020).
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APÊNDICE – LISTA DE SIGLAS

ACS - Agente Comunitário de Saúde

APS - Atenção Primária à Saúde

ASG - Auxiliar De Serviços Gerais

AVE - Acidente Vascular Encefálico

CAPS - Centros de Atenção Psicossocial CCIH - Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
CFF – Conselho Federal de Farmácia

CFFa – Conselho Federal de Fonoaudiologia

CFM – Conselho Federal de Medicina

CFMV – Conselho Federal de Medicina Veterinária CFO – Conselho Federal de Odontologia 
CFP – Conselho Federal de Psicologia

CFN - Conselho Federal de Nutrição

CID - Classificação Internacional de Doenças

CNS - Conselho Nacional de Saúde

COF - Cânula Orofaríngea

COFFITO – Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Cofen – Conselho Fede-
ral de Enfermagem

CONACS - Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde

COREMU - Comissão de Residência Multiprofissional em Saúde e em Área Profissional da 
Saúde

COVID-19 - Corona Vírus Disease 2019

DEA - Desfibrilador Externo Automático

DPOC - Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica

EMCM - Escola Multicampi de Ciências Médicas
 
EPIs - Equipamentos de Proteção Individual

ESF - Estratégia de Saúde da Família

FC - Frequência Cardíaca

HIV - Vírus da Imunodeficiência Humana



IgG - Imunoglobulina G

IgM - Imunoglobulina M

IMC - Índice de Massa Corporal

MmHg - Milímetros por Mercúrio

Mpm - Movimentos por Minuto

OMS - Organização Mundial de Saúde

PA - Pressão Arterial

PCR - Parada Cardiorrespiratória

PVC - Policloreto de Vinil

RAPS - Rede de Atenção Psicossocial

RCP - Reanimação Cardiopulmonar

RT-PCR - Transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase

SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência

SARS-CoV-2 - Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus-2

SAV - Suporte Avançado De Vida

SG - Síndrome Gripal

SUS - Sistema Único de Saúde

SRAG - Síndrome Respiratória Aguda Grave

Tax - Temperatura axilar

TNT - Tecido Não Tecido

UBS - Unidade Básica de Saúde

UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
 
USF - Unidade de Saúde da Família

UTI - Unidade de Terapia Intensiva

VSR - Vírus sincicial respiratório
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