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OBJETIVO

Assegurar que o conhecimento básico de 
ASHI-PCI nas unidades de saúde seja 
aprimorado para toda
equipe, colaboradores e parceiros.
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POR QUE ASHI É IMPORTANTE?

O fornecimento de água potável, saneamento e condições  

higiênicas é essencial para prevenir e proteger a saúde  

humana durante todos os surtos e epidemias de doenças  

infecciosas, incluindo a COVID-19. Garantir práticas de  ASHI 

e aplicá-las continuamente na Atenção Primária de  Saúde 

(APS), ajuda a impedir a transmissão de patógenos.

No contexto da Atenção Primária de Saúde também  

diferenciamos PCI e ASHI: a PCI não pode ser garantida  sem 

serviços de ASHI, fornecendo a base para que o PCI  seja 

adequado. É importante notar que, com um potencial  

aumento do fluxo de pacientes, a demanda por água e  

serviços de saneamento pode ser maior do que a oferta  

disponível. É essencial realizar as melhorias necessárias  

para evitar que os serviços de saúde sejam interrompidos.
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Vírus envelopado, relativamente frágil no meio ambiente e inativado muito mais

rapidamentedo que os vírus entéricos humanos não-envelopados (por exemplo,

norovírus, rotavírus, vírus da hepatite A).
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Aproximadamente 2-27% das pessoas com COVID-19 confirmada têm diarréia e  

vários estudos encontraram fragmentos de RNA da COVID-19 em matéria fecal  

durante a doença e após a recuperação.

A detecção de fragmentos de RNA da COVID-19 não permite determinar se o vírus  está 

vivo ou morto, mas assumimos que esses fragmentos não são infecciosos devido  à 

dificuldade de cultivar nas fezes e à fragilidade do ambiente intestinal.

O risco de transmissão do vírus COVID-19 a partir das fezes de uma pessoa  

infectada parece ser baixo.

Foram detectados fragmentos de RNA em esgotos e lodos não tratados em vários  países

(por exemplo, Austrália, França, Itália, Holanda, Espanha, EUA); a concentração  está 

estreitamente correlacionada com casos comunitários confirmados.

O vírus infeccioso COVID-19 não foi detectado no abastecimento de água potável;  

fragmentos de RNA foram detectados em um rio italiano durante o auge da epidemia.

Principais mensagens: Baixo risco para abastecimento de água potável e baixo risco  de 

transmissão via saneamento.

COVID-19 E O

MEIO AMBIENTE
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Meia-vida do virus  

da COVID-19

nas superficies:  

de 1 a 7 horas

O VÍRUS PODE SOBREVIVER ALGUMAS HORAS EM SUPERFÍCIES
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ASHI E PCI SÃO OBRIGATÓRIOS PARA REDUZIR A TRANSMISSÃO DA DOENÇA:

Pelo contato direto
com mãos contaminadas

Pelo contato indireto  
por meio de superfícies  
e objetos infectados.

Pela aspiração das  
gotículas respiratórias  
das pessoas infectadas

Com higienização das mãos

Limpeza e desinfecção  
frequente

Uso de máscaras cirúrgicas
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Também para garantir a continuidade
dos serviços de cuidados de saúdeprimários.



EM UNIDADES PRIMÁRIAS DE SAÚDE

Engajando-se na higiene frequente  das 
mãos usando técnicas apropriadas;

Implementando técnicas regulares
de limpeza ambiental e práticas de desinfecção;

Praticando o manejo seguro dos excrementos (fezes e urina);

Gerenciando de forma segura os resíduos
do atendimento na saúde produzidos por casos COVID-19.
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NESTE CURSO, VEREMOS…

PRINCIPAIS COMPORTAMENTOS:

Higiene das mãos  

Limpeza do ambiente

Processamento de Equipamentos Médicos  

Gestão de Resíduos de Saúde

Gestão de água

Etiqueta respiratória e EPI  

Coordenação na APS
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MÓDULOS DO CURSO

Higienização das mãos

Rotina de higienização na APS Processamento de 

equipamentos médicos

Gestão de resíduos na APS

Gestão da água na APS

Etiqueta respiratória

Equipamento de Proteção Individual  

Coordenação da APS
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HIGIENIZAÇÃO  

DAS MÃOS
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5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

A Organização Mundial  
da Saúde (OMS) sugere

5 momentos em que todos/
as profissionais de  

saúde precisam fazer
a higienização das mãos

Esses são os cinco  
momentos em que há  

maior risco de transmissão  
de patógenos.

HIGIENE

DAS MÃOS É

PRIORIDADE GLOBAL 

PARA TODAS AS

INICIATIVAS

ANTES
DE TOCAR
O PACIENTE1

ANTES DE REALIZAR  
PROCEDIMENTO  
LIMPO/ASSÉPTICO2

APÓS RISCO DE
EXPOSIÇÃO A
FLUIDOS CORPORAIS3

APÓS TOCAR  
O PACIENTE4

APÓS TOCAR  
SUPERFÍCIES  
PRÓXIMAS  AO
PACIENTE

5

PCI & ASHI 11



MOMENTO 1 E MOMENTO 4

Higienize as mãos antes  
de tocar no paciente  
para impedir que os  
microrganismos sejam  
transferidos de você  para 
o paciente.

Higienize as mãos depois  
de tocar no paciente para  
impedir a transferência  
dos germes dos pacientes  
para si mesmo, para
o ambiente de saúde
e para outras pessoas.

5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

ANTES
DE TOCAR
O PACIENTE1 APÓS TOCAR  

O PACIENTE4

Reflitasobre
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quando você  

tem contato com  

pacientes.



de exposição à  
sangue ou fluidos  
corporais.

Use luvas  
especialmente  
quando existe risco  
de exposição
a fluidos corporais.

MOMENTO 2

Limpe as mãos  
imediatamente antes  de 
executar um  
procedimento limpo ou  
asséptico para proteger  
o paciente do risco
de infecção.

Impeça a introdução de  
germes (até mesmo os  
micro-organismos do  
próprio paciente) em um  
local limpo ou estéril ou  
quando você está entrando  
em contato com mucosas  
do paciente.

MOMENTO 3

Lave e higienize as mãos  
quando estão visivelmente  
sujas de sangue ou fluidos  
corporais.

Quando houve risco

Exemplos  

de atividades:

colocar colírios,prestar  

cuidados bucais,  

colher amostras

de sangue.

ANTES DE REALIZAR  
PROCEDIMENTO  
LIMPO/ASSÉPTICO2

APÓS RISCO DE
EXPOSIÇÃO A
FLUIDOS CORPORAIS3

5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS
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Higienize as mãos após tocar
qualquer objeto, mobília
e outras superfícies nas
proximidades do paciente –
mesmo sem ter tido contato
com o paciente.

Higienize as mãos ao sair  
da zona do paciente.

Impeça que germes  
sejam levados
da zona do paciente
para outras áreas
ou para outras pessoas.

APÓS TOCAR  
SUPERFÍCIES  
PRÓXIMAS  AO
PACIENTE

5

MOMENTO 5
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5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS



•Antes de tocar em umpaciente

•Na entrada da Unidade deSaúde

•Antes de colocar o EPI

•Antes da técnica asséptica

•Antes de comer

•Na saída da Unidade deSaúde

•Depois de remover o EPI

•Após a exposição a líquidoscorporais

•Depois de tocar em umpaciente

•Depois de tocar ao redor dopaciente

•Depois de manusear roupa suja,resíduos,etc.

•Depois de ir aobanheiro

MOMENTOS CRÍTICOS PARA A LAVAGEM DAS MÃOS
NA APS PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

DEPOIS DE

UMA AÇÃO:

AO

CHEGAR:
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1

2

MOMENTO CORRETO:

A higiene das mãos deve  
ser realizada no momento  
do atendimento.

Durante o atendimento,  
lembrar dos cinco  
momentos em que é  
essencial realizar
a higiene das mãos.

TÉCNICA CORRETA:

A lavagem das mãos com água e  
sabão é necessária sempre que as  
mãos estão visivelmente sujas.

O ato de esfregar as mãos com uma
formulação à base de álcool em gel
a 70%, se disponível, possibilita
a higiene das mãos no ponto de
atendimento. É mais rápido, mais
eficaz e melhor tolerado.

3 Lave as mãos depois de as ter  
higienizado de 8 a 10 vezes com  
formulação à base de álcool a 70%.

5 MOMENTOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

1

2
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PCI & ASHI
1
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Baseado no Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz, 09/07/2013

Protocolo para a Prática de higiene das mãos em serviços de saúde e Segurança do 

paciente:  Higienização das mãos, ANVISA
© pexels

RECOMENDAÇÕES PARA
HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

HIGIENIZAR AS MÃOS COM
SABONETE LÍQUIDO E ÁGUA.

Quando estiverem visivelmente sujas  
ou manchadas de sangue ou outros

fluidos corporais ou após uso do banheiro.

Quando for exposto a potenciais patógenos.

Após várias aplicações consecutivas de produto  
alcoólico, deve-se lavar as mãos com água e sabão.

Em todas as outras situações, nas quais houver  
impossibilidade de obter preparação alcoólica.
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Baseado no Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz, 

09/07/2013  Protocolo para a Prática de higiene das mãos 

em serviços de saúde

RECOMENDAÇÕES PARA

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

HIGIENIZAR AS MÃOS COM
PREPARAÇÃO ALCOÓLICA EM GEL 70%:

Quando as mãos não estiverem visivelmente sujas  e 
antes e depois de tocar o paciente

e após remover luvas

Antes do manuseio de medicação

Sabonete  

líquido e preparação

alcoólica para a higiene  

das mãos não devem  

ser utilizados  

concomitantemente.



PROCEDIMENTOS PARA HIGIENIZAR AS MÃOS

Assista o vídeo:

ASSISTA AO VIDEO

https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos
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https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos
https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos
https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos


Áreas mais frequentemente esquecidas  
durante lavagem das mãos

Áreas menos frequentemente esquecidas

Áreas não esquecidas

PCI & ASHI 20



GARANTIR
INFRAESTRUTURA

NECESSÁRIA PARA QUE OS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

PRATIQUEM A HIGIENE
DAS MÃOS

Isso inclui dois elementos
essenciais:

Acesso a um abastecimento  
de água seguro e contínuo,  

bem como acesso
a sabonete e toalhas;

Preparação alcoólica  
facilmente acessível nos  
pontos de atendimento.

TREINAMENTO:

Fornecer treinamento regular sobre a  
importância da higienização das mãos, com  
base nos “5 Momentos” e os procedimentos  
corretos para higienização das mãos a todos  
os profissionais de saúde.

Discutir os impedimentos existentes para a
correta higienização das mãos com cada e
toda a equipe da unidade de saúde.

LEMBRETES NO LOCAL DE TRABALHO:

Disponibilizar materiais informativos sobre  a 
importância da higienização das mãos
e sobre procedimentos apropriados para
sua execução. Cartazes próximos às estações  
de higienização auxiliam na prática correta  do
procedimento.

PCI & ASHI 21



PCI & ASHI 22

Na entrada da UPS

No local onde o cuidado profissional é realizado

No local onde EPIs são colocados e descartados

No local onde os resíduos são mantidos e processados

Ao lado da porta dos banheiros

Na saída da UPS

Nas salas de espera e outras áreas públicas

ESTAÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO SIMPLES OU DE FRICÇÃO  
ANTISSÉPTICA COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA A 70%

© UNICEF/UN0281053/Vishwanathan

ONDE LOCALIZAR AS ESTAÇÕES
DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS?



ROTINA DE
HIGIENIZAÇÃO  

NAS UNIDADES

PRIMÁRIAS DE SAÚDE
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É feita com água, detergentes e ação mecânica.

ATENÇÃO! O PROCESSO DE DESCONTAMINAÇÃO
CONSISTE NA LIMPEZA SEGUIDA DE DESINFECÇÃO!

Remove fisicamente, mas não mata os microrganismos.

Processo para reduzir o número de microrganismos  
viáveis para um nível de segurança.

Os desinfetantes mais utilizado é o álcool 70%.

Também é utilizado produtos à base de cloro 0,1%  
para desinfecção ambiental geral ou produtos
à base de cloro 0,5% para grandes derramamentos
de sangue e fluidos corporais.

Limpeza

Desinfecção
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Limpeza
Certifique-se sempre de limpar o equipamento de atendimento  

ao paciente entre cada utilização.Superfícies e utensílios  
contaminados devem ser limpos e desinfetados.

Realizar a varredura úmida de pisos para diminuir
a dispersão de poeiras. Varredura seca com vassoura é proibida.

Começar a limpeza após a varredura úmida,  
sempre da área mais limpa para a mais suja.

Não é recomendado pulverizar desinfetantes.

Aumentar a frequência de limpeza durante a pandemia,  
em especial as áreas de atendimento ao paciente.

Deve-se garantir que os trabalhadores  
da limpeza usem os EPIs adequados.

Limpeza e desinfecção: após a varredura úmida,  o 
primeiro balde contém uma solução de limpeza.  O 
segundo balde contém desinfetante ou solução.

© Pexels PCI & ASHI 25



O vírus da COVID-19 pode permanecer viável durante horas  ou 
dias no ambiente, dependendo da quantidade

de fluido corporal contaminado (gotículas respiratórias),  
temperatura, umidade e tipo das superfícies.

Se utilizar a solução de hipoclorito de sódio, ela deve ser feita
e utilizada imediatamente após ser diluída, pois suas propriedades  

são inativadas com a luz.

Sabe-se que o vírus da COVID-19 é inativado por solução alcoólica  
70% e solução de hipoclorito de sódio (0,1%, durante 10 min).

O cloro não é eficaz para desinfetar matérias que contêm grandes  
quantidades de matéria orgânica sólida e dissolvida;

Banheiros usados por pessoas com suspeita ou confirmação de  
COVID-19 devem ser desinfetados imediatamente após o uso.

Os profissionais de saúde que manipulam fezes e excrementos  
devem seguir as precauções de contato e usar EPI para impedir a  
exposição, incluindo aventais de mangas compridas, luvas, botas,  

máscaras e óculos de proteção ou um protetor facial.

Desinfecção
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ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE
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SUPERFÍCIES  

POUCO TOCADAS

SUPERFÍCIES  

FREQUENTEMENTE  

TOCADAS

Chão, teto, paredes, persianas

Detergente estabelecido
na rotina de higienização  

Solução de hipoclorito 0,1%  
Álcool liquido 70% (ethanol)

Frequência
Rotina ou em caso  

de exposição a fluidos

Puxadores de portas, grades  
de camas, superfícies de mesa,  
interruptores, corrimãos, botões

de elevador, dispositivos portáteis

Detergente estabelecido
na rotina de higienização  

Solução de hipoclorito 0,1%  
Álcool liquido 70% (ethanol)

Frequência
Diariamente com a  

maior frequência possível



Para higienizar as Para desinfecção de superfícies,
Para locais com

mãos e lavar roupas pisos e materiais de limpeza
derramamento de fluídos

Hipoclorito  

de sódio

Quantidade  

de água

Hipoclorito  

de sódio

Quantidade  

de água

Hipoclorito  

de sódio

Quantidade  

de água

1% 50 ml 950 ml 100 ml 900 ml 500 ml 500 ml

2% 25 ml 975 ml 50 ml 950 ml 250 ml 750 ml

3% 15 ml 985 ml 30 ml 970 ml 154 ml 846 ml

4% 13 ml 987 ml 25 ml 975 ml 125 ml 875 ml

5% 10 ml 990 ml 20 ml 975 ml 100 ml 900 ml

10% 5 ml 995 ml 10 ml 990 ml 50 ml 950 ml

PROTOCOLO PARA PREPARO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO PARA HIGIENIZAÇÃO

CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DESINFETANTE

Concentração

de hipoclorito

de sódio
0,05% 0,1% 0,5%
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corporais (sangue, vômitos, etc)
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A água sanitária e alvejantes comuns podem
ser utilizados diluídos para desinfetar pisos e outras superfícies  

(tempo de contato de 10 minutos);

Área de triagem de pacientes, corredores deve  
ser limpa pelo menos 2 vezes ao dia;

Banheiros devem ser limpos pelo menos 3 vezes ao dia.

O serviço de saúde deve possuir protocolos contendo  as 
orientações a serem implementadas em todas as etapas

de limpeza e desinfecção de superfícies. Além disso,  é 
essencial garantir a capacitação periódica das equipes

envolvidas, sejam elas próprias ou terceirizadas.

ATENÇÃO

LEIA OS RÓTULOS!

© Pexels



PROCESSAMENTO  DE 

EQUIPAMENTOS  

MÉDICOS
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No reprocessamento de
dispositivos médicos usados
em pacientes com infecção  

suspeita ou confirmada pelo
novo coronavirus, é necessário
algum procedimento especial?

Segundo a ANVISA, não há uma  
orientação especial quanto ao  
processamento de equipamentos,  
produtos para saúde ou artigos  
utilizados na assistência a pacientes  
suspeitos ou confirmados de infecção  
pelo novo coronavírus.
O processamento deve ser realizado
de acordo com as características,
finalidade de uso e orientação dos
fabricantes e dos métodos escolhidos.

Como medida de precaução de  contato, 
todos os equipamentos e  produtos para 
saúde utilizados na  assistência a 
paciente com infecção  suspeita ou 
confirmada pela COVID-19  devem ser 
submetidos a limpeza
e desinfecção ou esterilização.
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GESTÃO
DE RESÍDUOS  

NAS UPS
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O serviço gerador de RSS é responsável  pela 
elaboração, implantação, implementação

e monitoramento do plano de gerenciamento dos
resíduos de serviços de saúde (PGRSS).

A elaboração, a implantação e o monitoramento  
do PGRSS podem ser terceirizados.
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O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde  
(RSS) deve abranger todas as etapas de planejamento  

dos recursos físicos, dos recursos materiais e da  
capacitação dos recursos humanos envolvidos.

Todo serviço gerador deve dispor de um  Plano 
de Gerenciamento de RSS, observando  as 

regulamentações federais, estaduais,  
municipais ou do Distrito Federal.

© pPexels

GESTÃO DE RESÍDUOS NA UPS



GRUPO A:

Resíduos com a possível  
presença de agentes  
biológicos que, por
suas características,  
podem apresentar risco  
de infecção. O grupo
A é identificado, no  
mínimo, pelo símbolo  
de risco biológico, com  
rótulo de fundo branco,  
desenho e contornos  
pretos, acrescido da  
expressão RESÍDUO  
INFECTANTE.

GRUPO B:

Resíduos contendo produtos químicos  
que apresentam periculosidade
à saúde pública ou ao meio  
ambiente, dependendo de suas  
características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade,  
carcinogenicidade, teratogenicidade,  
mutagenicidade e quantidade. Exemplo:  
produtos farmacêuticos, resíduos de  
saneantes, desinfetantes, etc.
O grupo B é identificado por meio de  
símbolo e frase de risco associado à  
periculosidade do resíduo químico.
Observação - outros símbolos e frases  
também podem ser utilizados.

GRUPO C:

O grupo C é  
representado pelo  
símbolo internacional  
de presença de  
radiação ionizante  
(trifólio de cor  
magenta ou púrpura)  
em rótulo de fundo  
amarelo, acrescido
da expressão  
MATERIAL  
RADIOATIVO,  
REJEITO  
RADIOATIVO ou  
RADIOATIVO.

RISCO  
QUÍMICO

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
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DE SERVIÇO DE SAÚDE



GRUPO D:

Resíduos
que não apresentam  
risco biológico,  
químico ou  
radiológico à
saúde ou ao meio  
ambiente, podendo  
ser equiparados aos  
resíduos domiciliares.

O grupo D deve ser  

identificado conforme  

definido pelo órgão de  

limpeza urbana.

GRUPO E:

Materiais perfurocortantes ou  
escarificantes, tais como: lâminas de  
barbear, agulhas, escalpes, ampolas  de 
vidro, limas endodônticas, pontas  
diamantadas, lâminas de bisturi, tubos  
capilares; ponteiras de micropipetas;
lâminas e lamínulas; espátulas; e todos  
os utensílios de vidro quebrados no  
laboratório (pipetas, tubos de coleta  
sanguínea e placas de Petri) e outros  
similares. O grupo E é identificado  pelo 
símbolo de risco biológico, com  rótulo 
de fundo branco, desenho e  contorno 
preto, acrescido da inscrição  de 
RESÍDUO PERFUROCORTANTE.

RESIDO RADIOATIVO

CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
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NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO  E
IDENTIFICAÇÃO

Os resíduos de serviços de saúde devem ser separados no local em que ele foi
gerado de acordo com seu tipo. Os coletores e os sacos devem ter seu manejo
com observância das regras relativas à classificação dos grupos.

Recipientes com grupos segundo a ANVISA devem ser disponibilizados nos  
locais necessários. Eles são coletados e armazenados com segurança antes  do 
tratamento e / ou descarte.

Para mais informações acesse: https://www20.anvisa.gov.br/ 
segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28- de-
marco-de-2018-comentada

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-
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NOS SERVIÇOS DE SAÚDE
SEPARAÇÃO, ACONDICIONAMENTO  E
IDENTIFICAÇÃO
Os RSS, quando não houver orientação específica, devem ser acondicionados  em 
saco constituído de material resistente a ruptura, vazamento e impermeável.

Devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 2/3 (dois terços)  de 
sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento. Uma vez atingido esse nível,
os sacos devem ser lacrados, prontos para a coleta.

Sacos plásticos nunca devem ser grampeados, mas podem ser amarrados com um nó
ou lacrados com uma etiqueta ou dispositivo de plástico. Sacos ou recipientes para reposição  
devem estar disponíveis em cada área de geração de resíduos. É proibido o esvaziamento
ou reaproveitamento dos sacos.

Os RSS líquidos devem ser acondicionados em recipientes constituídos de material compatível com
o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a contenção do RSS
e identificação conforme a resolução da ANVISA.
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NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
COLETA E TRANSPORTE

A identificação dos RSS deve estar afixada nos carros de coleta,
nos locais de armazenamento e nos sacos que acondicionam os resíduos.  A 
identificação dos sacos para acondicionamento deve estar impressa,  sendo 
vedado o uso de adesivo.

O transporte dos RSS deve ser realizado atendendo a rota e a horários  
previamente definidos, em coletor identificado de acordo com a resolução  da 
ANVISA. O coletor utilizado para transporte deve ser constituído
de material liso, rígido, lavável, impermeável, provido de tampa articulada
ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondados.

Os coletores com mais de quatrocentos litros
de capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.
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ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
TRATAMENTO E DESTINO

Cada categoria de resíduo deve ser tratada e  
descartada de acordo com o método viável  
mais seguro possível, devendo existir uma  
zona específica de descarte de resíduos,  onde 
os resíduos podem ser armazenados e  
descartados com segurança e eficácia.
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Autoclavagem é o tipo mais comum de tratamento a vapor.

Em locais com poucos recursos ou em contexto de emergência,
a incineração ou queima de resíduos em fossas (como última  opção 
de recurso) é comumente usada como técnicas alternativas.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
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NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
COLETA E TRANSPORTE
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NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
TRATAMENTO E DESTINO

Todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou
confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem ser
enquadrados na subcategoria A1 da ANVISA.

Subcategoria A1: resíduos de fabricação de produtos biológicos; descarte  de 
vacinas de microrganismos vivos, atenuados ou inativados; instrumentais  
utilizados para transferência, inoculação; resíduos resultantes da
atividade da atenção à saúde de indivíduos, com suspeita ou certeza de
contaminação biológica; microrganismos com relevância epidemiológica  e 
risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne  
epidemiologicamente importante.

Veja o documento da ANVISA na íntegra: https://www20.anvisa.gov.br/ 
segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28- de-
marco-de-2018-comentada

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada


PRINCIPAIS PERGUNTAS SOBRE
O GERENCIAMENTO DE  
RESÍDUOS DURANTE
A PANDEMIA COVID-19

Como deve ser o descarte dos resíduos de serviços de saúde face à pandemia da COVID-19?

Os resíduos devem ser acondicionados em sacos vermelhos, que devem ser substituídos quando  
atingirem 2/3 de sua capacidade ou pelo menos 1 vez a cada 48 horas, independentemente do  
volume e identificados pelo símbolo de substância infectante. Os sacos devem estar contidos em  
recipientes de material lavável, resistente à perfuração, à ruptura, à vazamento e ao tombamento,  
com tampa provida de sistema de abertura sem contato manual, com cantos arredondados. Estes  
resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada.

OBSERVAÇÃO: Apesar da RDC 222/2018 definir que os resíduos provenientes da  assistência 
a pacientes com coronavírus têm que ser acondicionados em saco vermelho,
EXCEPCIONALMENTE, durante essa fase de atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados  DA 
COVID-19, caso o serviço de saúde não possua sacos vermelhos para atender à demanda,  poderá 
utilizar os sacos brancos leitosos com o símbolo de infectante para acondicionar
esses resíduos. Reforça-se que esses resíduos devem ser tratados antes da disposição final  
ambientalmente adequada.
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Depois de armazenar os resíduos em saco branco/vermelho  
podemos dispor em contêineres separados do restante
do grupo A? Ou precisamos acondicioná-los em
recipiente rígido diferente de contêineres?

Os sacos com os resíduos podem ser acondicionados em  contêineres, 
podendo estar junto do restante do grupo A, desde  que estes 
também sejam encaminhados para tratamento antes da  disposição 
final ambientalmente adequada. A ANVISA orienta que
os resíduos resultantes de pacientes com suspeita ou confirmação da
Covid-19 devem ser tratados.

PRINCIPAIS PERGUNTAS SOBRE
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O GERENCIAMENTO DE  
RESÍDUOS DURANTE
A PANDEMIA COVID-19



A Nota Técnica da ANVISA n.04/2020 recomenda o acondicionamento dos resíduos dos serviços que
tratam pacientes suspeitos de infecção por COVID-19 em sacos vermelhos. Isso significa que não
podemos mais autoclavar o resíduo e em seguida depositar no aterro sanitário?

O processo de autoclavagem é um dos métodos de tratamento de resíduos. O saco vermelho deve  ser 
utilizado para acondicionar resíduos que obrigatoriamente serão tratados, porém, não significa  que 
estes resíduos devam ser incinerados, ou seja, podem ser utilizados outros processos de  tratamento 
que garantam o nível 3 de inativação microbiana, de acordo com a Resolução da  ANVISA- RDC nº 
222/2018 https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/ legislacao/item/resolucao-
rdc-n-222-de-28-de-marco-de-2018-comentada, que dispõe sobre o  gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde.

Portanto, os resíduos poderão continuar sendo autoclavados, bem como podem ser utilizados
outros processos de tratamento disponíveis, antes da disposição final ambientalmente adequada.

PRINCIPAIS PERGUNTAS SOBRE
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O GERENCIAMENTO DE  
RESÍDUOS DURANTE
A PANDEMIA COVID-19
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ELIMINAÇÃO
DE EXCREMENTOS

Sanitários adequados, acessíveis e apropriados devem  
ser disponibilizados para pacientes, funcionários
e outros prestadores de cuidados.

O ideal é ter pelo menos quatro banheiros por UPS:  
um para funcionários e 3 para pacientes:
um para mulheres, um para homens e outro para crianças.

É importante que pelo menos um desses banheiros  
seja adaptado para pessoas com deficiência.

Os banheiros devem ser seguros para o uso (equipado  com 
fechadura interna, iluminado, separados por gênero).

Os banheiros devem possuir estações de higienização  
de mãos o mais perto possível.
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Os banheiros devem ser facilmente acessíveis  
(a menos de 30 metros de todos os usuários).

Deve existir uma rotina implementada de limpeza  e 
manutenção que garanta que banheiros limpos e
funcionais estejam sempre disponíveis. Para complementar  a 
limpeza com detergente, os banheiros devem ser  
desinfetados pelo menos uma vez por turno com uma  
solução à base de cloro diluída a 0,1%. O piso e todas
as superfícies devem ser desinfetados, como por exemplo  o 
assento do vaso sanitário, pia, torneira, etc.

No caso de UPS destinadas exclusivamente ao  
atendimento de pacientes com síndrome gripal,  
suspeita ou com COVID-19 confirmada,
os banheiros devem ser limpos e desinfetados  
após cada uso.

ELIMINAÇÃO
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COMO USAR UM VASO SANITÁRIO
COM ASSENTO NO CONTEXTO DO COVID-19?

Colocar a tampa
do vaso sanitário para  
baixo antes da descarga  
para evitar respingos  de 
gotículas, limpá-la  antes 
do uso e lavar  bem as
mãos
após a descarga.
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O QUE PROCURAR NOS SISTEMAS DE ESGOTO?

Referência: Min Kang, Sept 2020  

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-

0928

Fluxo do  
esgoto

Os sifões dos vasos sanitários, lavatórios e banhos  
devem estar sempre preenchidos com água.

Quando os sifões de água estão vazios, isto permite  a 
fuga de gás e o transporte de aerosol fecais.

Fluxo do  
aerosol
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Pequenas quantidades de resíduos líquidos infecciosos  
(por exemplo, sangue ou fluidos corporais) podem ser  
despejadas em pias ou vasos sanitários. A maioria dos  
patógenos é inativada por uma combinação de tempo,  
diluição e presença de desinfetantes nas águas residuais.

PCI & ASHI 49

ELIMINAÇÃO DE
ÁGUAS RESIDUAIS

As águas residuais devem ser descartadas de forma rápida  
e segura, a partir do ponto em que são produzidas.

A drenagem de águas residuais de estabelecimentos  
de saúde deve ser construída e gerenciada para  evitar 
a contaminação do ambiente de saúde
e do meio ambiente em geral.

A água da chuva e o escoamento superficial devem  
ser descartados ou drenados e armazenados com  
segurança para não contaminar o ambiente
de saúde e o ambiente externo.

© UNICEF/UN0306438/Abdul
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GESTÃO

DE ÁGUA NA APS



NECESSIDADE DE
ÁGUA NA ATENÇÃO  
PRIMÁRIA DE SAÚDE

A água deve estar disponível e acessível a  
funcionários e pacientes em todos os momentos  
e em quantidade adequada para beber, para  
higiene pessoal (incluindo higienização das  mãos), 
limpeza, atividades médicas, lavanderia,  
refeitórios e cozinhas.

A água potável deve ser tratada e estar disponível  
nas principais áreas de espera e ambulatórios.

A vigilância da qualidade da água deve ser  
implementada rotineiramente (pelo gerente  
da Unidade Primária de Saúde, pelo técnico  
do município ou por contrato independente)  
para garantir a conformidade da qualidade  da 
água com os padrões acordados.
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QUALIDADE DA ÁGUA

A água para beber, para higiene pessoal,  
atividades médicas, limpeza e lavanderia
e cozinha deve ser segura para a finalidade
pretendida. A água é de qualidade quando:

A E.coli não é detectável em nenhuma  
amostra de 100 mililitros de água potável

A água potável atende às Diretrizes da OMS  
(2006) ou aos padrões da legislação nacional.

A água potável deve ser clorada para  garantir 
a segurança microbiana até o ponto  de 
consumo ou uso.

Não há gostos, odores ou cores  
que desencorajam o consumo
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QUALIDADE DA ÁGUA

Os padrões e indicadores foram pré-estabelecidos.

Água de qualidade apropriada deve ser tratada e é  
fornecida para atividades médicas e para pacientes.  A
água abaixo da qualidade da água potável só deve  ser
usada para limpeza, lavanderia e saneamento e é  
rotulada como tal em todas assaídas.

Padrões mínimos de qualidade da água  
na Atenção Primária de Saúde:

0,5 mg/L Cloro Residual Livre (CRL) no ponto de  
entrega (água clorada) após 30 minutos de contato

Turbidez menor que 5 NTU  
(parâmetros SPHERE)
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O QUE É O CLORO RESIDUAL LIVRE?

Chama-se cloro residual livre o cloro presente na água uma vez alcançada a
demanda de cloro da água, ou seja, a quantidade de cloro necessária para
oxidar o eliminar os agentes patogênicos presentes na água.

O cloro residual livre não deve ser inferior a 0,5 mg/l o tempo todo.

cloro  
residual livre

30 min

cloro  
combinado

cloro com água
adicionada para tratamento
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COMO MEDIR O CLORO RESIDUAL LIVRE ?

Pooltester Chlorine/pH,  
visual colour comparison,  
bloc type, simple scales

Chlorine test, DPD No. 1,rapid  
dissolving for use with visual  
block/disc Comparators
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O QUE É A TURBIDEZ?

Padrões de turvação de 5, 50 e 500 NTU  

Source: Wikipedia

Turbidez, ou turvação, é uma propriedade física dos fluidos que se traduz  
na redução da sua transparência devido à presença de materiais em  
suspensão que interferem com a passagem da luz através do fluido.
Quanto mais turva for a água, mais imprópria ela será para o uso. Geralmente,  a 
turbidez ocorre pela presença de partículas suspensas na amostra,
como de areia, barro e microorganismos.

Para uma desinfecção adequada,
a turbidez deve ser inferior a 5 NTU.  
Os organismos patogênicos fixados  
sobre a matéria em suspensão são  
muito difíceis de destruir,
e podem sobreviver, mesmo que  
haja cloro residual livre na água  
após 30 minutos.
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PAUSA PARA

UM CAFEZINHO
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CAIXAS D’ÁGUA  E

CISTERNAS
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COMO CUIDAR
DE CAIXAS D’ÁGUA

É importante lavar a sua caixa-d’água a cada seis meses  
ou sempre que ocorrer alguma das seguintes situações:

Contaminação da água

Entrada de objetos, animais ou pessoas no reservatório

Sujeira no reservatório (exemplo: folhas, lama, lodo, entre outras)  

Mudanças nos aspectos da água, como cor, odor ou sabor

Em caso de obras nas caixas d’água ou na tubulação da UPS, a  

água em toda a tubulação deve ser escoada completamente.

Após cada intervenção na caixa d’água ou na tubulação, o nível  

de cloro residual livre deve ser checado para atingir 0,5 mg/l.

© UNICEF/UN0306331/Abdul
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Para limpar a caixa-d’água, você deve:

Usar roupas limpas, luvas e, se for necessário
entrar no reservatório, usar botas de borracha
(exclusivas para esse uso).

Para evitar o desperdício, a lavagem da
caixa-d’água deve ser programada com
antecedência. Um dia antes da lavagem,
fechar o registro de entrada ou amarrar a boia
da caixa, para impedir a entrada de água.

1º PASSO: LIMPEZA DA CAIXA-D’ÁGUA

Materiais necessários para a limpeza:

Balde limpo  

Panos limpos  

Pá de plástico•

Esponja, vassoura, bucha
ou escova (não podem ser de aço),  
exclusivos para esse uso.

Água sanitária com cloro ativo  
de 2,0% a 2,5% (ver no rótulo
da embalagem), que não contenha  
essência ou corante, ou hipoclorito  
de sódio a 2,5%.



Para limpar a caixa-d’água, você deve:

Esvaziar a água da caixa até atingir a quantidade necessária  
para a limpeza (aproximadamente um palmo de água).
Quando a caixa estiver quase vazia, tampar a saída da água  
(“boca”do cano de distribuição de água) para evitar a entrada  
de sujeira nastubulações.

Esfregar as paredes, o fundo e as tampas do reservatório  
utilizando esponja, vassoura, escova macia ou panos limpos.  
Nunca usar escova de aço, sabão, detergente ou outros produtos  de 
limpeza, pois estes poderão danificar ou deixar resíduos no  
reservatório, comprometendo a qualidade da água.

Retirar todos resíduos do fundo do reservatório com o auxílio  de
pá, balde e panos limpos, deixando a caixa totalmente limpa

Enxaguar as paredes e o fundo, deixando que a água escoe  até
a tubulação de saída da água e, em seguida, abrir o registro  de 
entrada de água.

Ilustrações: SABESP,2018

Disponível em: 

http://site.sabesp.com.br/site/uploads/file/ 

Folhetos/2018/limpeza_caixa.pdf

1º PASSO: LIMPEZA DA CAIXA-D’ÁGUA
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2º PASSO: DESINFECÇÃO
Após a lavagem, abrir o registro de entrada de água  e 
deixar entrar água na caixa até encher. Fechar o  
registro e acrescentar 1 litro de água sanitária 2,0%a  
2,5% para cada 1.000 litros de água.

Abrir lentamente as torneiras e deixar escoar um  
pouco dessa água para que as canalizações sejam  
preenchidas com a solução clorada e para que  
desinfetem também a tubulação.

Em seguida, fechar as torneiras.

Aguardar por duas horas para desinfecção do  
reservatório e tubulação. Logo depois, esvaziar
totalmente a caixa, abrindo todas as torneiras e  dando 
descarga nos vasos sanitários. Esta água pode  ser 
utilizada para lavagem de pisos e áreas externas.

Agora que a caixa-d’água está limpa, abrir o registro  
de entrada de água, para enchê-la.

Finalmente voltar a usar normalmente a água.

Registrar a data em que foi realizada a limpeza e
a desinfecção do reservatório e das tubulações. A  
anotação poderá ser feita na parede do lado de fora  
do reservatório.

Atenção! Feche bem a caixa-d’água. O reservatório  
bem fechado diminui o risco de contaminação, além  
de evitar a proliferação de vetores de doenças, como
o Aedes aegypti .
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COMO CUIDAR DE CISTERNAS

Na região semiárida do Brasil, onde a frequência
e o volume diário de chuva são muito reduzidos,
é preciso aproveitar toda a água da chuva
para minimizar os problemas de acesso à água
nos meses de seca.

Em muitos desses locais utilizam-se as cisternas,  
que são grandes reservatórios para armazenar  
água da chuva, a qual pode ser usada para beber,  
cozinhar, preparar alimentos e escovar os dentes  
durante os meses sem chuvas.

Essa água armazenada nas cisternas precisa  ser 
consumida de forma consciente para cobrir  as 
principais necessidades diárias durante
os meses de estiagem.

© UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas



Se a cisterna for de alvenaria ou de placa, manter a parte externa da cisterna pintada
na cor branca para identificar possíveis rachaduras e para conservar a água sempre  
fresquinha.

Quando a estação chuvosa acabar, guardar os canos à sombra, com as bocas fechadas,
evitando o ressecamento e a entrada de sujeira, insetos ou pequenos animais; e não
deixar a cisterna sem água para prevenir fendas e rachaduras – se possível, conservarao  
menos um palmo de água no reservatório.

A água das primeiras chuvas não deve ser armazenada. Caso a cisterna não possua
dispositivo de descarte das águas das primeiras chuvas, deixar que as primeiras chuvas
lavem bem o telhado antes de conectar a calha e o cano à cisterna. Se a primeira chuva for  
forte, só são necessárias duas horas de chuva para lavar o telhado, mas se a chuva for fina  
e constante, podem ser necessários até dois dias para a limpeza. Esse cuidado previne  que 
poeira, fezes e urina de animais ou outros detritos escorram para a cisterna. Nunca  deixe a 
água das primeiras chuvas entrar na cisterna.

1
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COMO CUIDAR DE CISTERNAS

Veja algumas dicas sobre como realizar a manutenção das cisternas:
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Limpar sempre o espaço ao redor da cisterna para evitar
contaminação da água por fezes e urina de animais, como também  
evitar a entrada de folhas e galhos. O ideal é cercar a cisterna e  
realizar limpezas periódicas para evitar o crescimento de vegetação  
próxima.

Conservar as entradas da cisterna sempre fechadas e colocar uma
tela ou um coador na entrada para evitar que entrem sujeira, areia e
insetos.

Quando for estritamente necessário o armazenamento de água de  outra 
fonte, que não seja água de chuva, recomenda-se certificar a  
procedência e/ou providenciar a limpeza da cisterna após a utilização  
dessa água.
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1º PASSO: LIMPEZA DA CISTERNA

Materiais necessários para a limpeza:

Esponja, bucha ou escova (não podem ser de aço),  
vassoura exclusivos para esse uso.

Balde limpo.  

Pano limpo.

Água sanitária 2,0% a 2,5% (que não contenha  
essência ou corante).

É recomendado lavar a cisterna pelo menos uma vez ao ano  
antes das chuvas começarem. Além disso, a limpeza também
deve ser feita nos casos de suspeita ou confirmação de que a água  
da cisterna esteja imprópria para o consumo humano, quando  
houver sujeira ou entrada de animais, pessoas, objetos,
ou mesmo reparos na cisterna.
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1º PASSO:
LIMPEZA DA CISTERNA

A limpeza da cisterna deve ser  
realizada da seguinte forma:

2º PASSO:
DESINFECÇÃO DAS CISTERNAS

Preparar, em um balde limpo, asolução  
desinfetante: 2 litros de água sanitária  
2,0% a 2,5% para cada 10 litros de água  
limpa.

Com um pano limpo (de uso exclusivo),  
espalhar a mistura da solução  
desinfetante no fundo e nas
paredes internas da cisterna.

Esperar meia hora para que  
a desinfecção faça efeito.

Aproveitar para verificar a existência  
de rachaduras ou fendas nas paredes  
e no fundo da cisterna que permita  
vazamentos ou infiltrações,  
reparando-as quando necessário.

Esfregar as paredes internas e o  
fundo da cisterna apenas com  
água e esponja, bucha ou escova.  
Nunca usar palha de aço ou  
produtos de limpeza.

Enxaguar as paredes e o fundo  
da cisterna
e retirar toda a água utilizada na  
limpeza.
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Evitar introduzir vasilhas/baldes dentro das cisternas para não contaminar  a 
água. Para retirar a água da cisterna, no dia a dia, utilizar uma bomba  
(manual ou elétrica/automática).

Caso a cisterna não possua bomba ou esteja quebrada, utilizar uma vasilha/balde  
limpo para retirar a água. Nesse caso, é importante reservar uma vasilha/balde  
apenas para carregar a água da cisterna, e manter em lugar limpo (não deve ser  
deixado no chão).

Evite o contato das mãos e braços com a água da cisterna.

Filtrar a água da cisterna utilizando preferencialmente filtro doméstico.  Depois 

de filtrada, tratar a água com a solução de hipoclorito de sódio a 2,5%
(2 gotas da solução de hipoclorito para cada 1 litro de água e aguardar 30 minutos)  
para eliminar os microrganismos que causam doenças, como diarreia, por exemplo.
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3º PASSO: CUIDADOS E TRATAMENTO DA ÁGUA DAS CISTERNAS
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A desinfecção da água (com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%) deve ser  preferencialmente 
realizada em ambiente fechado, utilizando um recipiente pequeno,  específico para este fim. A
água tratada com o hipoclorito deve ser utilizada no mesmo dia.

Na falta do hipoclorito, após filtrar, é necessário ferver a água por cinco minutos antes  de 
usar ou beber. Contar os cinco minutos após o início da fervura (ebulição).

A solução de hipoclorito de sódio a 2,5% que é distribuída  
pela Secretaria Municipal de Saúde somente deve ser usada  
para desinfetar a água para consumo humano. A cada litro  de 
água, devem ser aplicadas duas gotas da solução de  
hipoclorito de sódio a 2,5%; ou a cada 20 litros de água,  
devem ser aplicadas 40 gotas.
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Referência:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_agua_consumo_humano_cartilha_promocao.pdf

É preciso  

misturar bem e esperar  

meia hora antes de usar  

a água! Não se esqueça

de desinfetar e armazenar  

a água em recipiente  

limpo, após

a filtração!

3º PASSO: CUIDADOS E TRATAMENTO DA ÁGUA DAS CISTERNAS

PCI & ASHI 69

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_agua_consumo_humano_cartilha_promocao.pdf


QUANTIDADE DE ÁGUA

Água suficiente deve estar disponível o tempo  todo 
para beber, para higiene pessoal, atividades  
médicas, limpeza, lavanderia e cozinha.

Quanta água de qualidade é necessária  
para a lavagem das mãos em ambientes
com recursos limitados?

A quantidade de água necessária para a lavagem  
das mãos não é bem estudada. Se uma torneira  
fosse mantida aberta por 20 a 40 segundos,  
seriam necessários cerca de 2,5 a 5 litros
por evento de lavagem das mãos. Em locais
com recursos limitados, foi mostrado que  o 
uso de 0,5-2 litros por lavagem reduz
a contaminação fecal das mãos.

PCI & ASHI 70© UNICEF/Maudo di Lauro



PCI & ASHI
7

1

INSTALAÇÕES DE ÁGUA
E ACESSO À ÁGUA
Instalações para o uso de água e pontos
de escoamento de água devem estardisponíveis  
no ambiente de assistência dosprofissionais
de saúde, permitindo que o atendimento seja
realizado com segurança.

Um ponto de água potável deve ser acessado  
por funcionários e pacientes o tempo todo.

Um ponto de água confiável com sabão deve  estar 
disponível em todos os pontos críticos no  ambiente 
de assistência médica ede enfermagem  
(consultórios,estações de curativos, sala de
imunização, etc.) e nas áreas de serviço (esterilização,
cozinha,banheiros, zona de resíduos, etc.).

De preferência, instalações de lavagem de materiais  
estarão equipadas com sabão ou detergentee
um desinfetante (como solução decloro).
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GARANTIR QUE VOCÊ
TENHA PELO MENOS
UM ARMAZENAMENTO
DE 48H EM TODO MOMENTO

Recomenda-se, sempre que
possível, garantir pelo menos 48
horas de armazenamento de água
para permitir todas as práticas de
consumo de água,higiene e limpeza
mencionadas anteriormente, em
todos os momentos.

© UNICEF/UN0279371/Ralaivita
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ETIQUETA

RESPIRATÓRIA



PROCEDIMENTOS DA
ETIQUETA RESPIRATÓRIA
E DISTÂNCIA SOCIAL
(OMS, 2020)

Afastar a cabeça de outras pessoas e tossir/espirrar  
na dobra do cotovelo ou em um lenço de papel.
Cobrir o nariz e a boca com o lenço. Descarte os
lenços imediatamente em uma lixeira com tampa

Realize a higienização das mãos

Ficar em casa se estiver com síndrome gripal  
ou outros sintomas de doenças respiratórias

Proteja os outros das gotículas respiratórias.  
Mantenha-se a 1 metro de outras pessoas.
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ETIQUETA RESPIRATÓRIA E
DISTANCIAMENTO SOCIAL
Fornecer máscaras cirúrgicas para pacientes  
com sintomas respiratórios.

Ter lembretes visuais nas salas de espera para pacientes  e
acompanhantes para adotar a etiqueta respiratória.

Considere ter máscaras cirúrgicas disponíveis  
para pacientes em todas asáreas.

Os pacientes na sala de espera devem manter  a
distância mínima de 1 metro entre eles.

Os pacientes com febre etosse devem,
preferencialmente, ser mantidos afastados em sala individual.

Sinalize as cadeiras da sala de espera que não
podem ser usadas (para garantir o distanciamento social).

Sinalizar / demarcar o piso com faixas / fitas para manter  o
distanciamento, orientar fluxo e evitar aglomerações.

Em Unidades Primárias de Saúde com espaço restrito, os pacientes  
podem esperar o atendimento nas áreas externas, desde que seja  
providenciadas cadeiras e cobertura para o sol e a chuva.
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EFEITO DO USO DE
MÁSCARA PARA LIMITAR  A 
PROPAGAÇÃO DE
GERMES NA RESPIRAÇÃO
NORMAL E TOSSE.

Para remover a máscara, manuseie  
o elástico ao redor das orelhas,
não toque na parte frontal da máscara.

Descarte a máscara imediatamente
de acordo com grupo A (resíduos com
a possível presença de agentes biológicos).

Evite tocar no rosto ou em
outras superfícies após retirar a máscara.

Higienize imediatamente as mãos.

ASSISTA AO VIDEO
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EQUIPAMENTOS  

DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
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Fornecer máscara cirúrgica
Isolamento com precaução de
contato em sala isolada e bem arejada

Para os profissionais de saúde:

CONTACTO COM PACIENTES SUSPEITOS
OU TESTADOS POSITIVAMENTE
Para os pacientes:

LOCAL

Unidade
Primária
de Saúde

SITUAÇÃO

Atendimento  
ao paciente  
classificado  
como suspeito  
ou confirmado

EQUIPE

Equipe  
de Saúde  
APS/ESF

PROTOCOLO

•Protetor facial ou óculos deproteção
•Avental em TNT, com pelo menos 40g/  

m2 de gramatura, com manga longa,  
punho elástico e 1,4m decomprimento

•Gorro descartável
•Máscaras cirúrgicas de TNT
•descartáveis com camada tripla
•Luvas de procedimento descartável
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Sempre lavar as mãos antes e após o uso de EPIs

Os EPIs devem estar disponíveis nos tamanhos corretos

Seu uso deve ser consistente e adequadamente utilizado quando necessário  

Colocar sempre os EPIs antes do contato com o paciente

Remover sempre os EPIs imediatamente após concluir a tarefa  
e/ou sair da área de atendimento ao paciente

Sempre remover com cuidado para evitar a auto contaminação

PRINCÍPIOS DO USO DE EPIS
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LOCAL

Recepção  
(local  
arejado)

SITUAÇÃO

Atendimento  
ao público

EQUIPE

Equipe

PROTOCOLO

•Manter a distância mínima de
•1 metro entre aspessoas
•Anteparo de vidro ou outromaterial  

entre o atendente e o trabalhador/  
paciente, quando possível,
ou protetor facial

•Máscara cirúrgica

CONTACTO COM PACIENTES SUSPEITOS
OU TESTADOS POSITIVAMENTE

Triagem  
(Consultório  
arejado, Sala 
de  
isolamento)

Avaliação
da gravidade
da Síndrome
Gripal

Médico •Protetor facial ou óculos deproteção
•Gorro descartável
•Máscaras cirúrgicas de TNTdescartáveis  

com camada tripla
•Avental em TNT, com pelo menos 40g/  

m2 de gramatura, com manga longa,  
punho elástico e 1,4m decomprimento

•Luvas de procedimento descartável
•Colocar máscara cirúrgica nopaciente,  

caso ainda não estejautilizando
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SEMPRE limpar e desinfetar EPIs  
reusáveis entre cada procedimento

Trocar o EPI imediatamente se ficar contaminado
ou danificado. Os EPIs devem ser inspecionados,
mantidos e substituídos regularmente,
conforme necessário

O EPI não deve ser ajustado ou tocado durante o
atendimento ao paciente: nunca tocar o rosto
enquanto estiver usando EPI, se houver dúvidas
ou quebra destes princípios, remover e trocar
o EPI de forma adequada e

O EPI deve ser removido e descartado ou limpo
e armazenado adequadamente, conforme aplicável,  
para evitar a contaminação de si mesmo,
de outras pessoas ou do meio ambiente.
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NUNCA REUTILIZAR
EPIS DESCARTÁVEIS

© UNICEF/UN0306444/Abdul
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Especificações Cuidados

Material tecido-não tecido (TNT) Coloquea máscara cuidadosamentepara cobrir a boca e nariz

Ajuste com segurança para minimizar osespaços  
entre a face e amáscara

Enquanto estiverem uso, evitetocarna parte da frente da máscara

Removaa máscarasempre pelas laterais,sem tocarna frente;

Após a remoção,sempre que tocar em uma máscarausada,  
deve-se higienizar as mãos

Substitua a máscaraassim que a antiga tornar-sesuja ou úmida

Higienize as mãos entre e após a utilização das máscaras

Não reutilizar máscarasdescartáveis.

A máscaracirúrgica deve ser trocada a cada 2-3 horas  
ou quando estiverem visivelmente sujas ouúmidas

Descartar em saco de lixoinfectante

MÁSCARA CIRÚRGICA

Possui 3 camadas, possui  
obrigatoriamente um elemento filtrante

Cobrir a área do nariz e da boca

Possui um clipe nasal para ajuste

Eficiência de filtragem de partículas  
(EFP) >98%

Eficiência de filtragem bacteriológica  
(BFE) >95%



MÁSCARAS CASEIRAS (NÃO-MÉDICAS)

Não recomendado para uso em Unidades Primárias de Saúde para  
trabalhadores de saúde. Um estudo que avaliou o uso de máscaras
de pano em um estabelecimento de saúde constatou que os profissionais
de saúde que usavam máscaras de algodão estavam em maior risco  
de contrair doenças semelhantes à influenza em comparação
com aqueles que usavam máscaras médicas.

A OMS recomenda que pessoas com quaisquer sintomas sugestivos  de 
COVID-19 use uma máscara cirúrgica, se isole e procure  
aconselhamento médico assim que começarem a se sentir mal com
os possíveis sintomas da COVID-19, mesmo que os sintomas sejam leves.
É importante observar que os sintomas iniciais de algumas pessoas  
infectadas com COVID-19 podem ser muito leves e inespecíficos.

PCI & ASHI 83



Permitir a execução de atividades  

com conforto

Cuidados

Puxe até os punhos de modo que a luva cubra os punhos  

do avental ou macacão;

Coloque antes da entrada na área em que o paciente se  

encontra

Remova-as ainda dentro da área de onde o paciente está  e 

descarte como resíduo infectante

Não utilize duas luvas (uma por cima da outra) para o  

atendimento dos pacientes, esta ação não garante mais  

segurança à assistência

LUVAS DE PROCEDIMENTO

Especificações

Não estéreis para procedimentos assépticos

Estéreis para procedimentos não assépticos

Jamais saia de uma área possivelmente contaminada com as luvas

Nunca toque superfícies e materiais (ex: telefone, maçanetas, portas)  

com as luvas

Evite a contaminação das luvas por gotículas respiratórias e secreções

Nunca reutilize as luvas

Troque as luvas sempre que for necessário ou quando for entrar em  

contato com outro paciente

Troque as luvas durante o contato com o paciente se for mudar de uma  

área corporal contaminado para outro limpo, ou quando essa estiver  

danificada

Proceda a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas

Descarte as luvas em saco de lixo infectante

O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.

Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.
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LUVAS DE PROCEDIMENTO

Acesse:
https://youtu.be/RGa3D3Cv4qA
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Cuidados

Remova-as após a realização do
procedimento e antes de sair da
área de assistência do paciente

Use sobre as luvas  
de procedimento

Retire as luvas de borracha, e  após 
removê-las, higienize as  mãos 
ainda vestidas com luvas de  
procedimento, com álcool70%

Cuidados

Remova-as após a realização do
procedimento e antes de sair da
área de assistência do paciente

Remova as botas com cuidado  
para não encostar na pele

LUVAS
DE BORRACHA

BOTAS
IMPERMEÁVEIS

Especificações

Cano longo

Impermeável

Especificações

Cano longo

Impermeável

©pexels



COORDENAÇÃO  

DA APS
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Avaliar a necessidade de treinamentos adicionais, além dos periódicos,  
para garantir a correta higienização das mãos e higiene respiratória dos
trabalhadores da UPS. Também observa o desempenho de cada profissional.
Durante o período de pandemia, é importante realizar treinamentos extras  
sobre a técnica de higienização das mãos

É importante verificar o acesso contínuo a itens básicos de higiene como sabão,  
desinfetante para as mãos, cloro, desinfetantes e materiais de desinfecção  
(esfregões, baldes, etc.), além de copos descartáveis para beber água,  
dispensadores de água e equipamentos de proteção individual

Materiais de informações sobre a Covid-19 devem estar disponíveis na sala
de espera, consultórios e em outros ambientes da Unidade Primária de Saúde,  de 
fácil acesso e leitura dos pacientes e acompanhantes

ORIENTAÇÕES PARA O COORDENADOR
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Levantar as demandas para que a gestão municipal de saúde
forneça e melhore serviços e suprimentos de água, saneamento e higiene

Verificar a correta gestão de água, resíduos e instalações na APS

Realizar avaliação rápida para identificar se a Unidade precisa melhorar as  
condições de ASHI e IPC ou se tem necessidades de reforma

Além disso, é necessário desenvolver um sistema simples para  
monitorar a funcionalidade e qualidade dos serviços periodicamente

ORIENTAÇÕES PARA O COORDENADOR
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OS SEGUINTES ASPECTOS
DEVEM SER MONITORADOS:

Disponibilidade de água e qualidade da água

Sistemas de lavagem de mãos
(água / sabão, álcool / desinfetantes para as mãos)

Funcionalidade e limpeza dos banheiros  e 
das dependências da Unidade de Saúde

Eliminação de excrementos  

Eliminação de águas residuais

CHECK LIST
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Qualidade do ar: o ideal é deixar as janelas abertas para ventilar o  
ambiente. No caso do uso do ar condicionado, o filtro deve ser limpo  
com frequência

Aplicação dos protocolos: garantir o treinamento, especialmente focado  na 
COVID-19, dos profissionais de saúde da Unidade Primária de Saúde  e 
monitorar a qualidade da aplicação dos protocolos

Registro dos nomes dos profissionais de saúde formados, a data da  
formação, o tipo de formação e o responsável a formação

Atenção especial deve ser dada a ambientes sem ventilação  
(ex. almoxarifados)

CHECK LIST

PCI & ASHI 91

OS SEGUINTES ASPECTOS
DEVEM SER MONITORADOS:

Descarte dos resíduos sólidos do serviço de saúde



Termômetro infravermelho

Máscaras cirúrgicas com 3 camadas

Luvas de procedimento

Touca sanfonada TNT descartáveis

Protetor facial / óculos de proteção

Aventais de TNT com manga longa, gramatura  
mínima de 40g/m2, 1,4 m de comprimento

Álcool gel 70%

Totem para álcool gel

Sabonete líquido

Botas e luvas de borracha

Rodos com cabo

Escovas com cabo

Esfregão

Baldes com espremedores de esfregão

Detergente líquido

Cloro líquido

Cartazes sobre uso dos EPIs, higienização das  
mãos e instruções como preparar material de  
limpeza

EPI, MATERIAIS PARA LIMPEZA
E DESINFECÇÃO NA APS
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FLUXO DE PACIENTESNA
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
SAÚDE E ORIENTAÇÕESGERAIS

Se possível, colocar os pacientes em salas separadas

Os pacientes com síndrome gripal ou com suspeita ou COVID-19  
confirmada devem, ser mantidos afastados em sala individual

Os pacientes na sala de espera devem manter a distância mínima  
de 1 metro entre eles

Sinalize as cadeiras da sala de espera que não podem ser usadas  
(para garantir o distanciamento social)

Sinalizar / demarcar o piso com faixas / fitas para manter  o 
distanciamento e evitar aglomerações;

Afixar alertas visuais com orientações de fluxos, sobre o uso obrigatório de
máscaras, do(s) local(is) para a higienização das mãos, da etiqueta
respiratória e da necessidade do paciente comunicar
se apresenta sinais ou sintomas de síndrome gripal
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FLUXO DE PACIENTESNA
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE
SAÚDE E ORIENTAÇÕESGERAIS

Evitar a superlotação. Utilizar a medida
de 4 m2 por pessoa, para definição de espaço  (salas,
hall de entrada, elevadores, corredores, etc.)

Realizar uma triagem rápida, se possível,  
utilizando termômetro infravermelho

Aumentar a ventilação nos ambientes de trabalho,  
seja por fonte natural ou artificial, de forma
a aumentar a troca de ar no local
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Ao agendar consultas ambulatoriais, questione se o paciente apresenta sintomas de infecção  
respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar). Deve ser orientado que  todo 
paciente deve ir ao serviço, se possível usando máscara cirúrgica, e manter a máscara  durante a 
permanência no serviço de saúde

Fornecer lenço descartável para higiene nasal na sala de espera

Disponibilizar lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços de papel  

Garantir condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador
de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa eabertura
sem contato manual e

Restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones

FLUXO DE PACIENTES NA ATENÇÃO
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PROMOÇÃO DA INFORMAÇÃO

Todos os funcionários ou outros prestadores de serviços  
devem ser capacitados e incentivados a adotar medidas e  
procedimentos de controle de infecções.

Materiais de informações sobre a Covid-19 devem estar  
disponíveis na sala de espera, consultórios e em outros  
ambientes da UPS, de fácil acesso e leitura dos pacientes  e
acompanhantes.

As instalações e os equipamentos devem permitir que  
funcionários, pacientes, acompanhantes e outros prestadores  de 
serviços pratiquem os cuidados para controlar a transmissão  de 
doenças de maneira fácil e oportuna.
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OBRIGADO!
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