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ACRÔNIMOS

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ASHI Água, saneamento e higiene1

APS Atenção Primária de Saúde

EPI Equipamento de Proteção Individual

OMS Organização Mundial da Saúde

PCI Prevenção e Controle de Infecções

PGRSS Plano de Gerenciamento de  RSS

RSS Resíduos de Serviços de Saúde

UNICEF Fundo das Nações Unidas para Infância

UPS Unidade Primária de Saúde

1 Este acrônimo será usado apenas para o propósito deste curso.
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MÓDULOS

O fornecimento de água potável e sane-
amento e  as práticas de higiene são  es-
senciais para prevenir e proteger a saúde 
humana durante todos os surtos de doen-
ças infecciosas, incluindo a doença da CO-
VID-19, tendo como base os pressupostos 
da biossegurança2.

Garantir Água, Saneamento e Higiene 
(ASHI) com base em evidências e  prati-
cá-las continuamente na Atenção Primária 
de Saúde (APS), ajudará a impedir a trans-
missão de patógenos de pessoa para pes-
soa, incluindo o SARS-CoV-2, o vírus que 
causa a COVID-19.

Depois de mais de 1 ano de pandemia, 
ainda existem situações de emergência em 
relação à incidência das infecções da CO-
VID-19. O novo aumento do número de 
casos no país a partir de novembro de 2020 
levou à sobrecarga dos serviços de saúde 
em alguns municípios e a falta de insumos 
básicos para atendimento de pacientes. Re-
flexos negativos diretos na segurança do 
paciente e dos profissionais de saúde e na 
qualidade da assistência prestada nos aler-
tam para a necessidade de intensificação 
das medidas de prevenção e controle de 
novos casos de infecção da COVID-19.

No contexto da APS diferenciamos Pre-
venção e Controle das Infeções (PCI) e 
ASHI: a PCI não pode ser garantida sem 
serviços de ASHI, que fornece a base para 
que o PCI seja adequado. 

É importante notar que, com um aumento 
do influxo de pacientes, a demanda por ser-
viços de saneamento básico pode ser maior 
do que a oferta disponível e será essencial 
realizar as melhorias necessárias para evitar 

que os serviços de saúde sejam interrompi-
dos. Além disso, ações de ASHI e PCI con-
tribuem para a qualidade do atendimento de 
saúde e, ao demonstrar condições seguras do 
atendimento aos pacientes, contribuem para 
a continuidade dos serviços.

A PCI deve ser uma atividade realizada 
de forma contínua e apoiada por todos os 
funcionários do estabelecimento de saúde.

A prevenção e o controle de infecções é:

• uma abordagem científica com solu-
ções práticas, projetadas para evitar danos 
causados por infecções a pacientes e pro-
fissionais de saúde

• fundamentada em princípios de: do-
enças infecciosas, epidemiologia, ciências 
sociais, fortalecimento do sistema de saúde

• ancorada na segurança do paciente e 
na qualidade dos serviços de saúde (OMS, 
2020).

Objetivos da PCI durante pandemias:

• Reduzir a transmissão de infecções as-
sociadas aos cuidados de saúde

• Melhorar a segurança dos funcioná-
rios, pacientes e acompanhantes

• Aumentar a capacidade do estabele-
cimento de saúde para responder ao surto

• Reduzir o risco de que o estabeleci-
mento de saúde aumente o surto epide-
miológico 

• Os padrões de ASHI e PCI são requi-
sitos mínimos que devem ser implementa-
dos de forma a fornecer a mínima proteção 
e segurança para pacientes, profissionais 
de saúde e acompanhantes.

2 A biossegurança é uma área de conhecimento definida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como: 
“condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente”.

INTRODUÇÃO

© UNICEF/UN0281053/Vishwanathan
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© UNICEF/UN0306331/Abdul

Requisitos mínimos na APS:

• Um professional treinado em ASHI 
e PCI: a APS identifica uma pessoa ou um 
ponto focal de PCI para ser o  responsável 
por  prestar contas sobre ações de ASHI e 
PCI, tem autoridade e dedica tempo à imple-
mentação de tarefas de ASHI e PCI.

• Procedimentos Operacionais Padrão 
(POPs): precauções padrão baseadas no 
modo de transmissão.

• Treinamento em ASHI e PCI: para to-
dos os profissionais de assistência direta e 
funcionários de limpeza + treinamento espe-
cífico em ASHI e PCI para os pontos focais 
de PCI de cada estabelecimento.

• Monitoramento dos indicadores de 
ASHI e PCI: a unidade de saúde elabora um 
relatório semanal das ações de ASHI e PCI 
implementadas.

• Sistemas para fluxo de pacientes + 
triagem + gerenciamento de consultas im-
plementados

• Áreas separadas para atividades de 
limpeza, descontaminação e reprocessa-
mento de equipamentos médico. Tem a 
sua disposição suprimentos e equipamentos 
suficientes para a realização de medidas de 
ASHI e PCI.

O vírus pode sobreviver algumas horas 
em superfícies

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

PCI (Prevenção e Controle das Infeções ) = 
IPC (Infection Prevention and Control)

PCI

ASHI

MEIAVIDA 
DO VÍRUS DA 
COVID19 NAS 
SUPERFICIES: 

DE 1 A 7 HORAS
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A higienização das mãos é a melhor maneira de impedir a propagação de germes no estabe-
lecimento de saúde e na comunidade. Como profissionais de saúde, nossas mãos são a principal 
ferramenta de trabalho  e são o principal elo na cadeia de transmissão3. 

Higiene das mãos é prioridade global para todas as iniciativas!

Higiene das mãos – 5 Momentos4

Os profissionais de saúde precisam realizar a higiene das mãos de acordo com os 5 mo-
mentos da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a higiene das mãos. Esta é uma abor-
dagem padronizada para limpeza das mãos na área da saúde e trata dos  5 momentos em que 
o risco de transmissão de patógenos é maior. Como os 5 momentos são padronizados, eles 
podem ser aplicados a todos os estabelecimentos de saúde e devem ser monitorados. 

3 Prevenção e Controle de Infecções, OMS
 https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
4 5 Momentos para Higienização das Mãos, OMS
https://www.who.int/gpsc/5may/Your_5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster.pdf?ua=

1      HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Maçanetas

Medicamentos

Celulares

Instrumentos

Cuidadores

© Pesxels

https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/
https://www.who.int/gpsc/5may/Your_5_Moments_For_Hand_Hygiene_Poster.pdf?ua=
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Momento Correto:
• A higiene das mãos deve ser realizada no 

momento do atendimento.
• Durante o atendimento, lembrar dos cin-

co momentos em que é essencial realizar a hi-
giene das mãos.

Técnica Correta:
• A lavagem das mãos com água e sabão é 

necessária sempre que as mãos estão visivel-
mente sujas.

• O ato de esfregar as mãos com uma formu-
lação à base de álcool, se disponível, possibilita 
a higiene das mãos no ponto de atendimento. É 
mais rápido, mais eficaz e melhor tolerado.

• A técnica apropriada e o tempo necessário 
para limpar as mãos também são importantes.

Quais são os 5 momentos para a higienização das mãos?

Momento 1 e Momento 4: 
Antes (momento 1) e depois (momento 4) de tocar um paciente
• Limpe as mãos antes de tocar no paciente para impedir que os microrganismos sejam 

transferidos de si para o paciente.
• Limpe as mãos depois de tocar no paciente para impedir a transferência dos germes 

dos pacientes de suas mãos para si mesmo, para o ambiente de saúde e para outras pessoas.
• Reflita sobre quando você tem contato com pacientes.

Momento 2: 
• Antes de um procedimento limpo ou asséptico.
• 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.
• Exemplos: colocar colírios, prestar cuidados bucais, colher amostras de sangue.

Momento 3:
• Após risco de exposição a fluidos corporais
• Higienize as mãos quando estão visivelmente sujas de sangue ou fluidos corporais.
• Quando houve risco de exposição à sangue ou fluidos corporais.
• Use luvas especialmente quando existe risco de exposição a fluidos corporais.

As 5 regras para a higienização das mãos

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 PACIENTE5

Momento 5:
• 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.

MOMENTOS CRÍTICOS PARA A LAVAGEM DAS MÃOS NA APS

Na entrada da Unidade de Saúde

Antes de colocar, trocar e tirar 
a máscara e comer.

Na saída da Unidade de Saúde

Após tossir / espirrar nas mãos 
ou nos tecidos

Depois de ir ao banheiro

Para pacientes e acompanhantes

Na entrada da Unidade de Saúde

Antes de colocar o EPI

Antes de tocar em um paciente (momento 1)

Antes da técnica asséptica (momento 2)

Antes de partir/antes de ir comer ou trocar e 
tirar a máscara ou óculos/protetor de face

Na saída da Unidade de Saúde

Depois de remover o EPI

Após a exposição a líquidos corporais 
(momento 3)

Depois de tocar em um paciente 
(momento 4)

Depois de tocar ao redor do paciente 
(momento 5)

Depois de manusear roupa suja, resíduos, etc.

Depois de ir ao banheiro

Para trabalhadores da saúde
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         Procedimentos operacionais como realizar a higiene das mãos

5 Protocolo para a Prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz, 09/07/2013 
http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_higiene_das_maos.pdf

Recomendações para a higienização das mãos 5

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.
• Em todas as outras situações, nas quais houver impossibilidade de obter preparação alcoólica.

Higienizar as mãos com preparação alcoólica em gel a 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.

ATENÇÃO!
•  Sabonete líquido e preparação alcoólica para a higiene das mãos não devem ser utilizados 

concomitantemente.
• Não utilizar água quente para lavar mãos com sabonete líquido e água.
•  Não calçar luvas com as mãos molhadas, levando a riscos de causar irritação, friccionar as 

mãos até a completa evaporação da preparação alcoólica.
•  Preparações alcoólicas líquidas (etanol e álcool isopropílico) não são recomendadas pelo 

alto potencial de ressecamento da pele, o que provoca microfissuras que permitem a en-
trada de vírus e bactérias.

•  As luvas entalcadas podem causar irritação quando utilizadas simultaneamente com pro-
dutos alcoólicos.

•  O uso de cremes de proteção para as mãos ajudam a melhorar a condição da pele, desde 
que sejam compatíveis com os produtos de higienização das mãos e as luvas utilizadas.

•  O uso de luvas não altera nem substitui a higienização das mãos, seu uso por profissionais 
de saúde não deve ser adotado indiscriminadamente.

• Manter as unhas naturais, limpas e curtas.
• Não usar unhas postiças quando entrar em contato direto com os pacientes.
• Deixar punhos e dedos livres, sem a presença de adornos como relógios, pulseiras, anéis etc. HIGIENE DAS MÃOS

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

https://sbim.org.br/images/files/cartaz-3-profissionais-vacinacao-em-dia-mesmo-na-pandemia-200610b.pdf

HIGIENE CORRETA DAS MÃOS É O FATOR MAIS IMPOTANTE 
NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÕES

SE 
APRESENTAR 

SINTOMAS GRIPAIS 
OU FEBRE, 

FIQUE EM CASA 
E INFORME AO 
SEU SUPERIOR

http://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_higiene_das_maos.pdf
https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos
https://portal.fiocruz.br/video/lavagem-correta-das-maos
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Molhe as mãos 
com água

Aplique na palma da 
mão quantidade 
suficiente de sabonete 
líquido para cobrir toda 
a superfície das mãos

Ensaboe as 
palmas das mãos 
friccionando-as 
entre si

Esfregue a palma da 
mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, 
entrelaçando os dedos 
e vice-versa

Entrelace os dedos 
e friccione os espaços 
interdigitais

Esfregue o dorso dos 
dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, 
segurando os dedos, 
com movimentos de 
vai-e-vem e vice-versa

Esfregue o polegar 
esquerdo com o auxílio 
da palma da mão direita, 
utilizando-se de 
movimento circular 
e vice-versa

Friccione as polpas 
digitais e unhas da mão 
direita contra a palma 
da mão esquerda, 
fazendo movimento 
circular e vice-versa

Enxague bem 
as mãos com água

Seque as mãos 
com papel toalha 
descartável 

Se não houver papel 
toalha, secar ao ar livre, 
evitando tocar nas 
próprias roupas

No caso de torneiras de 
fechamento manual, para 
fechar sempre utilize o 
papel toalha.
Agora as suas mãos 
estão seguras

0 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

Aplique uma quantidade 
suficiente de preparação 
alcóolica em uma mão 
em forma de concha 
para cobrir todas as 
superfícies das mãos

Friccione as palmas 
das mãos entre si

Friccione a palma 
de mão direita 
contra o dorso da mão 
esquerda, entrelaçando 
os dedos e vice-versa

Friccione a palma das 
mãos entre si com os 
dedos entrelaçados

Friccione o dorso dos 
dedos de uma mão com 
a palma da mão oposta, 
segurando os dedos, 
com movimento vai-e-
-vem e vice-versa

Friccione o polegar 
esquerdo com o auxílio 
da palma da mão direita, 
utilizando-se de 
movimento circular 
e vice-versa

Friccione as polpas 
digitais e unhas da mão 
direita contra a palma 
da mão esquerda, 
fazendo um movimento 
circular e vice-versa

0 1

2 3

4 5

6 7

Quando estiverem secas, 
suas mãos 
estarão seguras

8

IMPORTANTE:
Garantir que a infraestrutura necessária permita que os profissionais de saúde pratiquem a 

higienização das mãos. Isso inclui o acesso ao abastecimento de água seguro e contínuo, bem 
como acesso a sabonete e toalhas descartáveis. 

HIGIENIZAÇÃO SIMPLES: 
COM SABONETE LÍQUIDO E ÁGUA. 

FRICÇÃO ANTISSÉPTICA DAS MÃOS 
COM PREPARAÇÃO ALCOÓLICA

A HIGIENIZAÇÃO 
SIMPLES DAS MÃOS 
DEVE TER DURAÇÃO 
MÍNIMA DE 40 A 60 

SEGUNDOS.
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A infraestructura para higienização de mãos (torneira, pia e produtos de higienização das 
mãos) deverá estar tão próximo quanto possível do profissional, ou seja, ao alcance das mãos 
no ponto de atenção ou local de tratamento, sem a necessidade do profissional se deslocar do 
ambiente no qual se encontra o paciente. O produto mais comumente disponível é a prepa-
ração alcóolica em gel 70% para as mãos, que deve estar em dispensadores fixados na parede, 
nos carrinhos de curativos/medicamentos levados para o ponto de assistência, podendo tam-
bém ser portado pelos profissionais em frascos individuais de bolso6. 

Treinamento: fornecer treinamento regular sobre a importância da higienização das mãos, 
com base nos “5 Momentos” e os procedimentos corretos para higienização simples e fricção 
asséptica das mãos para todos os profissionais de saúde. Em cada unidade de saúde, é impor-
tante discutir os impedimentos existentes para a correta da higienização das mãos.

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.

ATENÇÃO!
Todas as entradas da unidade de saúde, instalações sanitárias e áreas de cuidados indivi-

duais dispõem de posto de lavagem das mãos com água limpa + sabão e/ou solução desinfec-
tante à base de álcool.

Onde localizar as estações de higienização das mãos (estações de higienização simples ou 
de fricção antisséptica com preparação alcóolica a 70%):

• Na entrada e saída 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/processados

• Ao lado da porta dos banheiros

• Nas salas de espera e outras áreas públicas.

A preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma de gel deve ter a concentração final 
mínima de 70% com atividade antibacteriana comprovada por testes, destinadas a reduzir o nú-
mero de micro-organismos. A mesma deve ser aprovada pela ANVISA.

6  Protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde, Ministério da Saúde/Anvisa/Fiocruz, 09/07/2013
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/higiene-das-maos © UNICEF/UN0306421/Abdul

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/higiene-das-maos
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O processo de descontaminação consiste na limpeza seguida de desinfecção.
Evidências recentes demostram que a transmissão por contato em superfícies contaminadas é 

improvável de ocorrer quando os procedimentos de limpeza e precauções padrão são aplicados, 
reforçando a importância destas práticas nas Unidades Primárias de Saúde.

 

        Limpeza: 
É a remoção física de material estranho (por exemplo: poeira, óleos) e material orgânico (por 

exemplo: sangue, secreções, excreções, microrganismos). A limpeza remove fisicamente, mas 
não mata os microrganismos. Ela é feita com água, detergentes e ação mecânica.

Orientações:
•  Certifique-se, sempre, de limpar o equipamento de atendimento ao paciente entre cada utilização.
• Superfícies e utensílios contaminados devem ser limpos e desinfectados (camas, cadeiras, 

maçanetas, equipamentos de múltiplos usos).
• Realizar a varredura úmida de pisos 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:
  • limpe da área mais alta para a mais baixa
  • limpe por último as área de isolamento
  •  limpeza e desinfecção: após a varredura úmida, o primeiro balde contém uma 

solução de limpeza. O segundo balde contém desinfetante ou solução
  • não é recomendado pulverizar desinfetantes

• Os materiais de limpeza para as salas de isolamento devem ser mantidos e usados apenas na 
área de isolamento

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

• Todos os resíduos da área de isolamento são considerados contaminados e devem ser des-
cartados seguindo os métodos das instalações para resíduos contaminados

• Deve-se garantir que os trabalhadores da limpeza usem os EPIs adequados
• É importante garantir que os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental sejam 

seguidos de maneira consistente e correta

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

desinfetantes mais utilizado é o álcool 70%. Segue a relação de produtos alternativos que podem 
ser utizados para desinfecção de objetos e superfícies:

• Produtos à base de cloro 0.1% (por exemplo, hipoclorito de sódio) para desinfecção ambiental 
geral ou produtos à base de cloro 0,5% para grandes derramamentos de sangue e fluidos corporais

• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 2-3.9% 
• Iodopovidona (1%)
• Peróxido de hidrogênio 0.5% 
• Ácido peracético 0,5%

2      ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

© Pesxels
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• Quaternários de amônio, por exemplo, o cloreto de benzalcônio 0.05%
• Compostos fenólicos
• Desinfetantes de uso geral com ação virucida

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. 

Orientações:
• A matéria orgânica pode inativar muitos desinfetantes. Nas superfícies com matéria orgâni-

ca visível, o excesso do material deve ser removido antes de realizar a limpeza e desinfecção.
• O vírus da COVID-19 pode permanecer viável durante horas ou dias no ambiente, de-

pendendo 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 diariamente e utilizada ime-
diatamente após ser diluída, pois suas propriedades são inativadas com a luz.

• A água sanitária pode danificar os tecidos e ser corrosiva para os metais. Recomenda-se o 
uso em superfícies duras e não porosas.

• Verifique as recomendações de uso do fabricante (rótulos). As instruções de segurança e 
saúde do fabricante devem ser seguidas.

• Limpar completamente as superfícies dos ambientes com água e detergente e aplicar desin-
fetantes hospitalares comumente usados (como hipoclorito de sódio a 0,5% ou etanol a 70%) são 
procedimentos eficazes e suficientes. Sabe-se que a COVID-19 é inativado por solução alcoólica 
70% e solução de hipoclorito de sódio (0,1%, durante 10 minUTOS).

• O cloro não é eficaz para desinfetar grandes quantidades de matéria orgânica sólida  dissol-
vida. Portanto, há um benefício limitado em adicionar solução de cloro a excrementos frescos e, 
possivelmente, essa adição pode introduzir riscos associados.

• Banheiros usados por pessoas com suspeita ou confirmação de COVID-19 devem ser de-
sinfetados imediatamente após o uso. O piso e todas as superfícies devem ser desinfetados, como 
por exemplo, o assento do vaso sanitário, pia, torneira, etc.

• 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. 

ATENÇÃO!
•  A água sanitária e alvejantes comuns podem ser utilizados diluídos para desinfetar pisos 

e outras supercies (tempo de contato de 10 minutos)

• Área de triagem de pacientes e os corredores  devem ser limpos pelo menos 2 vezes ao dia

• Banheiros devem ser limpos pelo menos 3 vezes ao dia

ROTINA DE HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE

SUPERFÍCIES POUCO TOCADAS

Chão, teto, paredes, persianas

SUPERFÍCIES FREQUENTEMENTE TOCADAS

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

botões de elevador, dispositivos portáteis

PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO 

Detergente estabelecido 
na rotina de higienização

Solução de hipoclorito 0,1%
Álcool 70%

PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO 

Detergente estabelecido 
na rotina de higienização

Solução de hipoclorito 0,1%
Álcool 70%

FREQUÊNCIA

Rotina ou em caso de exposição a fluidos

FREQUÊNCIA

Diariamente com a maior frequência possível

PROTOCOLO PARA PREPARO DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO PARA HIGIENIZAÇÃO

CONCENTRAÇÃO 
DE HIPOCLORITO 

DE SÓDIO

CONCENTRAÇÃO 
DA SOLUÇÃO 

DESINFETANTE

Para higienizar 
as mãos e 

lavar roupas

Para desinfecção de 
superfícies, pisos e 

materiais de limpeza

Para locais com 
derramamento de 
fluídos corporais 

(sangue, 
vômitos, etc)

Hipoclorito 
de sódio

Quantidade 
de água

Hipoclorito 
de sódio

Quantidade 
de água

Hipoclorito
 de sódio

Quantidade
 de água

50 ml

25 ml

15 ml

13 ml

10ml

5 ml

950 ml

975 ml

985 ml

987 ml

990 ml

995 ml

100 ml

50 ml

30 ml

25 ml

20 ml

10 ml

900 ml

950 ml

970 ml

975 ml

980 ml

990 ml

500 ml

250 ml

154 ml

125 ml

100 ml

50 ml

500 ml

750 ml

846 ml

875 ml

900 ml

950 ml

1%

2%

3%

4%

5%

10%

Outras orientações sobre o tema podem ser acessadas no Manual de Segurança do Paciente: 
limpeza e desinfecção de superfícies, publicado pela Anvisa e disponível no link: https://www.
gov.br/anvisa/pt-

br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/manual-de-limpeza-e- de-
sinfeccao-de-superficies.pdf/view
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O processamento de dispositivos médicos constitui a prática de descontaminar e preparar 
produtos que serão utilizados na assistência aos pacientes, para a garantir a reutilização ou 
descarte seguro destes produtos nas atividades realizadas por profissionais de saúde. Assim, o 
processamento constitui o conjunto de processos validados utilizados para remover sujidades, 
por meio da limpeza, e inativar microrganismos, por meio da desinfecção ou esterilização.

O processamento do dispositivo utilizado envolve conhecimentos relativos à engenharia dos 
materiais, com definição de produtos por  parte dos fabricantes. Estudos apontam a dificuldade 
de serem seguidas as instruções de uso fornecidas por fabricantes de dispositivos médicos e 
reforçam as corresponsabilidades tanto daqueles que executam ações de processamento, quanto 
de fabricantes que projetam produtos reutilizáveis, de forma a desenvolverem melhores instru-
ções de uso e design, tendo em vista a usabilidade e facilidade de limpeza e desinfecção.

Dois principais tipos de riscos estão associados com o processamento de um dispositivo 
médico: o risco de transmissão de infecção e o risco de alteração do desempenho do pro-
duto após o processamento, com perigo potencial de um produto médico resultar em um 
dano e em um problema de segurança para pacientes e profissionais de saúde.

A Anvisa está diretamente envolvida em todas as etapas da regulação destes processos.7 

        Principais perguntas sobre processamento 
        de equipamentos médicos durante a Covid-19

No reprocessamento de dispositivos médicos usados em pacientes com infecção, suspeita 
ou confirmada, pelo novo coronavírus é necessário algum procedimento especial?

Segundo a ANVISA, não há uma orientação especial quanto ao processamento de equipa-
mentos, produtos para saúde ou artigos utilizados na assistência a pacientes suspeitos ou confir-
mados 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 uti-
lizados na assistência a paciente com infecção suspeita ou confirmada pela COVID-19 devem 
ser submetidos a limpeza e desinfecção ou esterilização.

Equipamentos, produtos para saúde ou artigos para saúde utilizados em qualquer paciente 
devem ser recolhidos e transportados de forma a prevenir a possibi-
lidade de contaminação de pele, mucosas e roupas ou a transferência 
de microrganismos para outros pacientes, profissionais ou ambientes. 

Em casos de limpeza manual, com potencial para aerossolização, 
como por exemplo, limpeza manual com o uso escovas, o profissio-
nal que está realizando esse procedimento deve utilizar máscaras 
N95/PFF2 ou equivalente.

3      PROCESSAMENTO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

7  ANVISA  https://www.gov.br/anvisa/pt-br

AS NORMAS ESTÃO DISPONÍVEIS EM:

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/
noticias-anvisa/2016/reprocessamento-de-pro-

duto- para-saude-deve-seguir-regra

© Pesxels

https://www.gov.br/anvisa/pt-br


28  29

ASHI E PCI NO CONTEXTO DA COVID-19

O gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde (RSS)9 deve abranger todas as 
etapas de planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais e da capacitação dos 
recursos humanos envolvidos. Além disso, fluxos e rotinas devem ser estabelecidos, ve-
rificando a necessidade de aumentar a frequência deste fluxo, devido ao aumento no 
número de pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo COVID-19.

Todo serviço gerador de resíduos deve dispor de um Plano de Gerenciamento de RSS, 
observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. O 
serviço gerador de RSS é responsável pela elaboração, implantação, implementação e mo-
nitoramento do Plano de Gerenciamento de  RSS (PGRSS). A elaboração, a implantação 
e o monitoramento do PGRSS podem ser terceirizados. 

É importante ressaltar que todos os resíduos de serviços de saúde produzidos durante 
o atendimento ao paciente, incluindo de casos suspeitos ou com infecção confirmada por  
COVID-19, são considerados infecciosos e devem ser coletados com segurança e claramente 
marcados.

4      GESTÃO DE RESÍDUOS NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE8

8  A Resolução Rdc Nº. 222, De 28 De Março De 2018 comentada Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências, 09/05/2018
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-
-de-2018-comentada

9  A RDC ANVISA 306 de 2004 e a Resolução CONAMA 358 de 2005, estabelecem e definem a classificação, as competên-
cias e responsabilidades, as regras e procedimentos para o gerenciamento dos RSS, desde a geração até a disposição final 
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf© UNICEF/Marco di Lauro

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
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
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CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

GRUPO SÍMBOLO

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 biológi-
co, com rótulo de fundo branco, desenho e contornos pretos, acres-
cido da expressão RESÍDUO INFECTANTE.

GRUPO B Resíduos contendo produtos químicos que apresentam periculo-
sidade à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxici-
dade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e quan-
tidade. 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. Ob-
servação – 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, RE-
JEITO RADIOATIVO ou RADIOATIVO.

GRUPO D Resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológi-
co à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resí-
duos 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, brocas, limas endodô-
nticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos ca-
pilares; 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.

        Eliminação de resíduos nos serviços de saúde

Os resíduos de serviços de saúde devem ser separados, coletados, transportados, tratados 
e descartados com segurança. 

        Separação, acondicionamento e identificação
Orienta-se que os resíduos de serviços de saúde devam ser separados no local em que ele 

foi gerado de acordo com seu tipo, usando os grupos A, B, C, D e E descritos.  Quando, no 
momento da geração de RSS, a separação de acordo com os diferentes grupos não for possível,  
o manejo dos coletores e os sacos deve observar as regras relativas à classificação dos grupos.

Os RSS, quando não houver orientação específica, devem ser acondicionados em saco 
constituído de material resistente a ruptura, vazamento e impermeável. Além disto:

• 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, estando 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 com-

patível com o líquido armazenado, resistentes, rígidos e estanques, com tampa que garanta a 
contenção do RSS e identificação, conforme a resolução da ANVISA.

        Coleta e transporte
A identificação dos RSS deve estar afixada nos carros de coleta, nos locais de armazena-

mento e nos sacos que acondicionam os resíduos. A identificação dos sacos para acondicio-
namento deve estar impressa, sendo vedado o uso de adesivo.

O transporte dos RSS deve ser realizado atendendo a rota e a horários previamente defi-
nidos, 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. 

        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.



32  33

ASHI E PCI NO CONTEXTO DA COVID-19

10 A Resolução Rdc Nº. 222, De 28 De Março De 2018 comentada Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 
Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências, 09/05/2018
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/resolucao-rdc-n-222-de-28-de-marco-
-de-2018-comentada

Autoclavagem é o tipo mais comum de tratamento a vapor. Em locais com poucos recur-
sos ou em contexto de emergência, a incineração ou queima de resíduos em fossas (como úl-
tima opção de recurso) é comumente usada como técnica alternativa. Segundo a OMS (2017), 
“Pequenos incineradores de resíduos médicos podem atender uma necessidade de saúde pú-
blica onde não há recursos para implementar e manter tecnologias mais sofisticadas”. Após o 
tratamento, o símbolo de identificação relativo ao risco do resíduo tratado deve ser retirado.

De acordo com o que se sabe até o momento, o novo coronavírus pode ser enquadrado como 
agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, 
publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde, sendo sua transmissão de alto risco individual 
e moderado risco para a comunidade. Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência 
a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pela COVID-19 devem ser enquadrados na 
subcategoria A1, conforme Resolução RDC/Anvisa 222, de 28 de março de 201810.

ATENÇÃO
SUBGRUPO A1 – ANVISA

• Culturas e estoques de micro-organismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, 
exceto os medicamentos hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos, atenua-
dos ou inativados; meios de cultura e instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou 
mistura de culturas; resíduos de laboratórios de manipulação genética.

• Resíduos resultantes da atividade de ensino e pesquisa ou atenção à saúde de indivíduos 
ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4, 
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou causador de doença 
emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de transmissão 
seja desconhecido.

• Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação 
ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incom-
pleta. Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e 
materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos 
na forma livre.

        Principais perguntas sobre gerenciamento 
        de resíduos durante a 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, independen-
temente do volume e identificados pelo símbolo de substância infectante. Os sacos contendo 
RSS do grupo A, de fácil putrefação, devem ser substituídos no máximo a cada 24 (vinte e 
quatro) horas, independentemente do volume.

Os sacos devem estar contidos em recipientes de material lavável, resistente à punctura, à 
ruptura, à vazamento e ao tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem con-
tato manual, com cantos arredondados. 

Estes resíduos devem ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada11. 

        Observação: 
Apesar da RDC 222/2018 definir que os resíduos provenientes da assistência a pacientes com 

coronavírus tem que ser acondicionados em saco vermelho, EXCEPCIONALMENTE, durante 
essa fase de atendimento aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pela 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. 

Depois de armazenar os resíduos em saco branco/vermelho podemos dispor em contêine-
res separados do restante do grupo A? 

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. Reforçamos que os resíduos resultantes de pa-
cientes com suspeita ou confirmação da Covid-19 devem ser tratados.

A Nota Técnica da ANVISA n. 04/202012 recomenda o acondicionamento dos resíduos dos 
serviços que tratem pacientes suspeitos de infecção pela 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, 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.

11 Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
12 Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos  suspeitos ou confirmados 
de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/atencao-recem-nascido/covid-19-orientacoes-da-anvisa-para-servicos-de-saude/

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
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/manuais/manual_gerenciamento_residuos.pdf
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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 pa-
cientes: 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, ilumina-
do, separados por gênero).

• Os banheiros devem possuir estações de higienização de mãos o mais perto possível.
• Os banheiros devem ser facilmente acessíveis (a menos de 30 metros de todos os usuários).
• Todos vasos sanitários devem ter tampa. Descargas devem ser utilizadas com a tampa 

abaixada para evitar respingos de gotas e dispersão de gotículas.
• Descargas sanitárias devem estar operacionais e ter o sifão, que é o dispositivo de reten-

ção de água. O sifão fica abaixo do assento para evitar que os odores e os vírus se dispersem 
no ar em forma de gotículas. O encanamento inadequado também pode gerar aerossóis que 
se dispersam no ambiente, com partículas fecais contendo vírus.

• Em todos os locais de assistência de saúde, incluindo aqueles com casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19, as fezes devem ser tratadas como um risco biológico.

• Se os banheiros das UPS não estiverem conectados ao esgoto, devem ser garantidos sis-
temas de tratamento no local, como latrinas e fossas sépticas, ou os excrementos devem ser 
armazenados e transportados com segurança para tratamento externo.

• O mais importante é garantir que não haja vazamentos no sistema de coleta de águas 
residuais dentro das unidades de saúde.

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 ge-
renciada 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 ar-
mazenados com segurança para não contaminar o ambiente de saúde e o ambiente externo.

• Pequenas quantidades de resíduos líquidos infecciosos (por exemplo, sangue ou flui-
dos 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.

• O encanamento não deve ter nenhuma conexão cruzada. Os sistemas de água potável e 
os sistemas de água residual não devem ser conectados uns aos outros. As conexões da tubu-
lação devem ser verificadas regularmente e os vazamentos corrigidos.

© UNICEF/UN0306427/Abdul
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        Transmissão da Covid-19 na água
• Embora a presença do vírus da COVID-19 na água não tratada seja possível, ele ainda 

não foi detectado nos suprimentos de água potável.
• As evidências atuais sugerem que o vírus da COVID-19 pode ser excretado nas fezes, 

independentemente de diarreia ou sinais de infecção intestinal.
• A diarreia foi incluída dentre os sintomas das pessoas com COVID-19.
• Vários estudos detectaram fragmentos de RNA viral do SARS-CoV-2 na matéria fecal de 

pacientes com COVID-19, enquanto doentes e após sua recuperação.
• Entretanto, o risco de transmissão do vírus nas fezes de uma pessoa infectada é aparen-

temente baixo.
• Um estudo cultivou o vírus da COVID-19 a partir de uma amostra de fezes, mas nenhu-

ma evidência foi encontrada para a transmissão fecal-oral do vírus.

        Abastecimento de água intermitente
• Todo o abastecimento intermitente de água deve ser considerado contaminado e medi-

das devem ser tomadas para desinfetar a água no ponto de uso.

        Necessidade de água na atenção primária de saúde
• A água deve estar disponível e acessível a funcionários e pacientes em todos os momen-

tos e em quantidade adequada para beber, para higiene pessoal (incluindo higienização das 
mãos), limpeza, atividades médicas, lavanderia, refeitórios e cozinha.

• A água potável deve ser tratada e estar disponível nas principais áreas de espera e ambu-
latórios.

• É importante ter capacidade de armazenamento de pelo menos 2 dias de água, em caso 
de desabastecimento.

• A vigilância da qualidade da água deve ser implementada rotineiramente (pelo gerente 
da unidade de saúde, pelo técnico do município ou por contrato independente) para garantir 
a conformidade da qualidade da água com os padrões acordados.

• Tubos de água potáveis devem ser colocados acima dos tubos de água residuais, para 
evitar contaminação cruzada.

• Após um evento em que a qualidade da água potável é comprometida, o encanamento 
deve ser limpo e realizada a sua desinfecção.

        Qualidade da água
A água 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 dos padrões da legislação nacional.

5      GESTÃO DE ÁGUA NA 
ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

© Pexels
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13 Portaria de Consolidação nº 5 DE 28/09/2017 
Do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade
https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-de-consolidacao-5-2017_356387.html

• A água potável é tratada com um desinfetante para garantir a segurança microbiana até o 
ponto de consumo ou uso. O recomendado é o cloro, que deve estar na concentração entre 0,2 
a 0,5 mg/L. Esta é a concentração que deve chegar nas residências sob responsabilidade das 
empresas de tratamento e distribuição. Com um kit simples (como o utilizado para piscinas, 
pool tester) é possível verificar a concentração correta.

• A água não tem  gostos, odores ou cores que desencorajam o seu  consumo.
• Água de qualidade apropriada é fornecida para atividades médicas e para pacientes. A 

água abaixo da qualidade da água potável só deve ser usada para limpeza, lavanderia e sanea-
mento e é rotulada como tal em todas as saídas. 

Padrões mínimos de qualidade da água:
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)

TABELA DE PADRÃO MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO 
(ORIGEM: PRT MS/GM 2914/2011, ANEXO 1)

TIPO DE ÁGUA

Água para consumo 
humano

Escherichia 
coli(2)

PARÂMETRO VMP(1)

Água tratada

Ausência 
em 100 ml

Coliformes 
totais (3)

Ausência 
em 100 ml

Escherichia 
coli

Ausência 
em 100 ml

Na saída do 
tratamento

No sistema de 
distribuição 

(reservatórios e rede)

Sistemas ou 
soluções 

alternativas 
coletivas que 

abastecem menos de 
20.000 habitantes

Apenas uma amostra, 
entre as amostras 

examinadas no mês, 
poderá apresentar 
resultado positivo

Sistemas ou 
soluções 

alternativas 
coletivas que 

abastecem a partir de 
20.000 habitantes

Ausência em 100 ml 
em 95% das 

amostras examinadas 
no mês.

NOTAS: 
(1) Valor Máximo Permitido.
(2) Indicador de contaminação fecal.
(3) Indicador de eficiência de tratamento.
(4) Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede).

O que e 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 elimimar os agentes 
patogênicos presentes na água. 

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

Chlorine test, DPD No. 1, rapid dissolving for 
use with visual block/disc Comparators

A turbidez (ou turvação) é um parâmetro usado no controle de 
qualidade de água para determinar a dificuldade que um feixe de 
luz encontra para atravessar uma certa quantidade de água. Quan-
to mais turva for a água, mais imprópria ela será para o uso. Geral-
mente, a turbidez ocorre pela presença de partículas suspensas 
na amostra, como de areia, barro e microorganismos.  

Os Anexos 1 e 2 da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério 
da Saúde, de 03 de outubro de 2017, trata do controle e da vigi-
lância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 
de potabilidade13. 

30 min

cloro 
residual livre

cloro 
combinado

cloro com água 
adicionada para tratamento

Como medir o cloro residual livre ?

CLORO RESIDUAL

https://supplycentre.oxfam.org.uk/pooltes-
ter---for-chlorine-and-ph-685-p.asp

Assista ao vídeo

https://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-de-consolidacao-5-2017_356387.html
https://supplycentre.oxfam.org.uk/pooltester---for-chlorine-and-ph-685-p.asp
https://supplycentre.oxfam.org.uk/pooltester---for-chlorine-and-ph-685-p.asp
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Caixas d’água e cisternas14

As recomendações a seguir aplicam-se a todas as caixas-d’água e reservatórios de água para 
consumo humano de pequena capacidade, que abastecem, por exemplo, unidades de saúde.

Como cuidar da caixa 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 enxaguada 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.

TABELA DE PADRÃO DE TURBIDEZ PARA ÁGUA PÓSFILTRAÇÃO 
OU PRÉDESINFECÇÃO (ORIGEM: PRT MS/GM 2914/2011, ANEXO 2)

TRATAMENTO DA ÁGUA

Desinfecção 
(para águas subterrâneas)

VMP(1)

1,0 uT(2) em 95% 
das amostras

Filtração rápida 
(tratamento completo ou filtração direta)

0,5(3)uT(2) em 95% 
das amostras

Filtração lenta 1,0(3)uT(2) em 95% 
das amostras

NOTAS: 
(1) Valor Máximo Permitido.
(2) Unidade de Turbidez.
(3) Este valor deve atender ao padrão de turbidez de acordo com o especificado no § 2º do art. 30.

1º passo: Limpeza da caixa-d’água
• Materiais necessários para a limpeza:
• Balde limpo
• Panos limpos
• Esponja, vassoura, bucha ou escova (não podem ser de aço), exclusivos para esse uso
• Pá de plástico
• Água sanitária 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:
• 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.

• O planejamento também é necessário para garantir uma quantidade de água suficiente seja 
reservada para o dia da limpeza da caixa-d´água. Uma alternativa seria realizar a limpeza em 
dias que a unidade de saúde esteja fechada (como aos finais de semana). Assim, o atendimento 
de saúde não ficará sem água.

• Esvaziar a caixa-d´água até atingir a quantidade necessária para a limpeza (aproximada-
mente 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 nas tubulações.

• Esfregar as paredes, o fundo e as tampas do reservatório utilizando esponja, bucha, vassou-
ra, escova macia ou panos limpos. Nunca usar escova de aço, sabão, detergente ou outros produ-
tos 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.

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. É importante 
que você não desperdice essa água. Utilize-a, por exemplo, 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 do seu reservatório.
• Registrar a data em que foi realizada a limpeza e a desinfecção do reservatório e das tubula-

ções. A anotação poderá ser feita na parede do lado de fora do reservatório.14 Qualidade da Água para Consumo Humano 
Cartilha para Promoção E Proteção da Saúde, Ministério da Saúde, 2018
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_agua_consumo_humano_cartilha_promocao.pdf

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/qualidade_agua_consumo_humano_cartilha_promocao.pdf
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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 ani-
mais, pessoas, objetos, ou mesmo reparos na cisterna.

A limpeza da cisterna deve ser realizada da seguinte forma:

1.  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.

2.  Enxaguar as paredes e o fundo da cisterna e retirar toda a água utilizada na limpeza.

2° passo: Desinfecção das cisternas
1.  Preparar, em um balde limpo, a solução desinfetante: 2 litros de água sanitária 2,0% a 2,5% 

para cada 10 litros de água limpa.

2.  Com um pano limpo ou uma brocha (de uso exclusivo), espalhar a mistura da solução de-
sinfetante no fundo e nas paredes internas da cisterna.

3.  Esperar meia hora para que a desinfecção faça efeito.

4.  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.

Obs. Não ficar denro da cisterna após espalhar a mistura com água sanitária.

3° passo: Cuidados e tratamento da água das cisternas
1.  Evitar introduzir vasilhas/baldes dentro das cisternas para não contaminar a água. Para re-

tirar a água da cisterna, no dia a dia, utilizar uma bomba (manual ou elétrica/automática).

2.  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 para a residência, e manter em lugar limpo (não deve ser 
deixado no chão).

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 cuidar da cisterna
Na região semiárida do Brasil, onde a frequência e o volume diário de chuva são muito redu-

zidos, 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 armaze-
nar 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.

Orientações para manutenção e conservação das cisternas e da qualidade da água armazenada.
Veja algumas dicas sobre como realizar a manutenção das cisternas:

1.  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.

2.  Quando a estação chuvosa acabar, guardar os canos à sombra, com as bocas fechadas, evi-
tando 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, conservar ao menos um 
palmo de água no reservatório.

3.  A água das primeiras chuvas não deve ser armazenada. Caso a cisterna não possua disposi-
tivo 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.

4.  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 cis-
terna e realizar limpezas periódicas para evitar o crescimento de vegetação próxima.

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

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

4.  Filtrar a água da cisterna utilizando preferencialmente filtro doméstico.
5.  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.

6.  A desinfecção da água (com solução de hipoclorito de sódio a 2,5%) deve ser feita de 
preferência na cozinha, utilizando um recipiente pequeno, específico para este fim. O 
ideal é que a água tratada com o hipoclorito seja utilizada no mesmo dia ou no máximo 
no dia posterior.

7.  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.

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!

Quantidade da água
Água suficiente deve estar disponível o tempo todo para beber, para higiene pessoal, ativi-

dades médicas, limpeza, lavanderia e cozinha.
Quanta água de qualidade é necessária para a lavagem das mãos em ambientes com recur-

sos 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.

Instalações de água e acesso à água
Instalações para o uso de água e pontos de escoamento de água devem estar disponíveis 

no ambiente de assistência dos profissionais 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 e de enfermagem (consultórios, estações de 
curativos, sala de imunização etc.) e nas áreas de serviço (esterilização, cozinha, banhei-
ros, zona de resíduos etc.);

• As instalações de lavagem de materiais estarão equipadas com sabão ou detergente, água 
quente e um desinfetante (como solução de cloro).

• É importante garantir a reserva de água referente a pelo menos em2 e 5 dias de serviço. 
Esta estimativa pode ser feita com base na experiência e realidade de cada UPS. © UNICEF/BRZ/Manuela Cavadas
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O período de incubação da COVID-19, tempo entre a exposição ao vírus e o início dos 
sintomas, é, em média, de 5 a 6 dias, no entanto, as manifestações clínicas podem surgir entre 
o primeiro e o décimo quarto dia após a exposição. 

Durante o período “pré-sintomático”, algumas pessoas infectadas podem transmitir o 
vírus, o que ocorre, em geral, a partir de 48 horas antes do início dos sintomas. 

Uma boa higiene respiratória, ou etiqueta de tosse ou espirro,  pode reduzir a dissemina-
ção de microrganismos (germes) que causam infecções respiratórias.

Caso não exista na UPS uma sala de isolamento disponível, é importante propiciar  área 
externa com conforto para pacientes com Síndrome Gripal, que deverão ser atendidos o mais 
rápido possível15 .

        Procedimentos da etiqueta respiratória16

• Afastar a cabeça de outras pessoas e tossir ou espirrar na dobra do cotovelo ou em um 
lenço de papel. Cobrir o nariz e a boca com o lenço.

• Se lenços forem utilizados, descarte-os imediatamente em lixeira com tampa.
• Realizar  a higienização das mãos.
• Ficar em casa se estiver com síndrome gripal ou outros sintomas de doenças respiratórias.
• Protejer os outros das gotículas respiratórias.
• Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

        Como promover a etiqueta respirtória

• Incentivar a lavagem das mãos de pacientes com sintomas de enfermidades respiratórias;
• Fornecer máscaras para pacientes com sintomas respiratórios.
• Ter lembretes visuais nas salas de espera para pacientes e acompanhantes para adotar a 

etiqueta respiratória.
• Considere ter máscaras disponíveis para pacientes em todas as áreas.
• Pessoas com febre ou tosse devem ser mantidos afastados em sala individual ou a pelo 

menos 1m de outros pacientes.

6      ETIQUETA RESPIRATÓRIA

15 Protocolo de manejo Clínico do COVID-19 na atenção Primária de Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde – SAPS, Maio 2020
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1095920
16 Controle e prevenção de Infecções, OMS
 https://www.who.int/infection-prevention/tools/hand-hygiene/en/

© Pexels
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Se um membro da equipe começar a mostrar sintomas do que poderia ser influenza ou 
COVID-19, é importante:

• Ter uma área separada e supervisionada onde você possa separar prontamente o fun-
cionário.

• Os funcionários que apresentam sintomas devem voltar para casa imediatamente.
• Reforçar a higiene das mãos e limpar e desinfetar a área de isolamento, após o transporte 

do funcionário, se for oferecido este serviço.

Efeito do uso de máscaras para limitar a 
propagação de germes na respiração normal e tosse

Descarte a máscara de forma segura:
• 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 áreas após retirar a máscara.
• Higienize imediatamente as mãos.

USO DA MÁSCARA

https://youtu.be/kYJvU81DKgk

© UNICEF/UN0306402/Abdul

https://youtu.be/kYJvU81DKgk
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7      
EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM 
ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

A transmissão da COVID-19 ocorre de pessoa a pessoa através das gotículas respiratórias 
ou contato. O vírus pode continuar viável em aerossóis, por horas, e em superfícies de plás-
tico e aço por dias, o que facilita a transmissão cruzada. Portanto, o uso correto de EPI se faz 
necessário para minimizar as chances de transmissão e contágio da COVID-19.

Observação: Além de usar o EPI apropriado, todos os profissionais devem ser orientados 
sobre como usar, remover e descartar adequadamente os EPIs, bem como na prática correta 
de higiene das mãos nos momentos indicados. O EPI deve ser descartado em um recipiente 
de resíduo infectante, após o uso, e a higiene das mãos deve ser realizada antes de colocá-lo 
e de retirá-lo.

Quando o paciente estiver hipersecretivo, com sangramento, vômitos ou diarreia o profis-
sional de saúde deve usar avental impermeável .

       Uso adequado de EPI
CONTACTO COM PACIENTES SUSPEITOS OU TESTADOS POSITIVAMENTE

Para os pacientes:

• Fornecer máscara cirúrgica
• Isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada

EXEMPLOS DE EPI PARA O COVID19 PARA USO 
EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

© Pexels
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17  Guia Prático de gestão em saúde do trabalho para Covid-19, Ministério da Saúde, Julho de 2020
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Guia-Pra%CC%81tico-de-Gesta%CC%83o-em-Sau%C-
C%81de-no-Trabalho-para-COVID-19_20-07-20-1.pdf

Para os profissionais: Medidas de Controle de Contágio para Profissionais de Saúde no atendimento a outros pacientes:

• Uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais de TNT gramatura de 40g/m2, descartáveis
• Máscara cirúrgica
• Lavar as mãos com frequência
• Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência

        Princípios do uso de EPI 17

• Sempre lavar as mãos antes e após o uso de EPI
• Os EPI 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 EPI imediatamente após concluir a tarefa e/ou sair da área de atendi-

mento ao paciente. Sempre remover com cuidado para evitar a auto-contaminação.
• NUNCA reutilizar EPI descartáveis
• SEMPRE limpar e desinfetar os EPI reusáveis entre cada uso
• Trocar o EPI imediatamente se ficar contaminado ou danificado. Os EPI devem ser inspe-

cionados, 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.

• 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. 

        Máscaras/respiradores
Os equipamentos de proteção respiratória ou máscaras de proteção respiratória, apresentam 

Certificado de Aprovação (CA) ou Certificado de Conformidade. São produzidas, no Brasil, de 
acordo com a norma ABNT NBR 13.69815, como as máscaras tipo Peça Semifacial Filtrante – 
PFF e conforme a norma ABNT NBR 15.05216 para máscara cirúrgica.

Quanto ao nível de penetração e resistência, os respiradores PFF são classificadas:

• PFF1 – possuem uma eficiência de 80% 
• PFF2 - possuem uma eficiência de 94% 
• PFF3 - possuem uma eficiência de 99%

A proteção contra agentes biológicos na forma de aerossóis se faz com uso de máscaras de 
proteção respiratória tipo PFF2 ou PFF3, consoante a Cartilha de Proteção Respiratória contra 
Agentes Biológicos para Trabalhadores de Saúde, da Anvisa. A máscara de proteção respiratória 
– N95, produzida nos Estados Unidos da América, corresponde ao tipo PFF2, no Brasil.

Quando o profissional atuar ou auxiliar procedimentos com risco de geração de aerossóis, em 
pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, deve utilizar a máscara 

LOCAL SITUAÇÃO EQUIPE PROTOCOLO

Atenção Primária 
de Saúde

Atendimento ao 
paciente classificado 

como suspeito ou 
confirmado

Equipe de Saúde
APS

•  Protetor facial ou 
óculos de proteção 

•  Avental em TNT, 
mínimo 40g/m2 
de gramatura, 
com manga longa, 
punho elástico  
e 1,4m de 
comprimento

•  Gorro descartável
•  Luvas de 

procedimento 
descartável

•  Máscara cirúrgica 
tripla camada

Recepção
(local arejado)

Atendimento 
ao público

Equipe 
administrativa

•  Manter a distância 
mínima de 1 metro 
entre as pessoas

•  Anteparo de vidro 
ou outro material 
entre o funcionário 
administrativo e o 
paciente, quando 
possível. Ou uso  
de protetor facial

•  Máscara cirúrgica 
tripla camada

Triagem
(Consultório arejado,
Sala de isolamento)

Avaliação da 
gravidade da 

Síndrome Gripal

Médico •  Protetor facial ou 
óculos de proteção

•  Gorro descartável
•  Avental em TNT, 

mínimo 40g/m2 
de gramatura, 
com manga longa, 
punho elástico e 1,4 
m de comprimento

•  Luvas de 
procedimento 
descartável

•  Colocar máscara 
cirúrgica no 
paciente suspeito 
ou com COVID-19 
confirmada, caso 
ainda não esteja 
utilizando

https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Guia-Pra%CC%81tico-de-Gesta%CC%83o-em-Sau%CC%81de-no-Trabalho-para-COVID-19_20-07-20-1.pdf
https://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2020/07/Guia-Pra%CC%81tico-de-Gesta%CC%83o-em-Sau%CC%81de-no-Trabalho-para-COVID-19_20-07-20-1.pdf
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de proteção respiratória com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3μ 
(tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). São alguns exemplos de procedimentos com risco de 
geração de aerossóis: intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, 
broncoscopias, etc.

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

Máscara cirúrgica
O uso contínuo de máscara cirúrgica é definido como a prática para todos os profissionais 

de saúde. Nesse contexto, as máscaras somente são trocadas se ficarem sujas, molhadas ou 
danificadas, ou se o profissional de saúde remover a máscara (para comer, beber ou cuidar de 
um paciente que exija precauções de contato por outros motivos). 

Máscaras caseiras (não-médicas)
Não recomendado para uso em UPS para trabalhadores de saúde. Um estudo que avaliou o 

uso de máscaras de pano em um estabelecimento de saúde constatou que os profissionais de saú-
de que usavam máscaras de algodão estavam em maior risco de doenças semelhantes à influenza, 
em comparação com aqueles que usavam máscaras médicas.

A OMS recomenda que pessoas com quaisquer sintomas sugestivos de COVID-19 usem uma 
máscara médica, 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 ob-
servar que os sintomas iniciais de algumas pessoas infectadas com COVID-19 podem ser muito 
leves e inespecíficos.

Pacientes sem sintomas respiratórios devem usar máscaras faciais para atendimento na Uni-
dade Primária de Saúde.

Óculos de proteção

QUEM DEVE USAR A MÁSCARA N95 OU EQUIVALENTE ? 
Profissionais de saúde que realizam procedimentos geradores de aerossóis como 
por exemplo: intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, 
colatas de amostras nasotraqueais, broncopias, etc.

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Material Tecido-Não-Tecido (TNT) para 
uso odonto-médico-hospitalar

Possui no mínimo uma camada interna 
e uma camada externa e obrigatoriamente 
um elemento filtrante. 

A camada externa e o elemento filtrante 
devem ser resistentes à penetração de fluidos 
transportados pelo ar (repelência a fluidos). 

Deve possuir um clipe nasal constituído 
de material maleável que permita 
o ajuste adequado do contorno do nariz 
e das bochechas. 

O elemento filtrante deve possuir eficiência 
de filtragem de partículas (EFP) > 98% 
e eficiência de filtragem 
bacteriológica (BFE) > 95%

•  Coloque a máscara cuidadosamente para 
cobrir a boca e nariz

•  Ajuste com segurança para minimizar os 
espaços entre a face e a máscara

•  Enquanto estiver em uso, evite tocar na 
parte da frente da máscara

•  Remova a máscara sempre pelas laterais, 
sem tocar na frente

•  Após a remoção, sempre que tocar em uma 
máscara usada, deve-se higienizar as mãos

•  Substitua a máscara assim que a antiga 
tornar-se suja ou úmida

•  Higienize as mãos entre e após a utilização 
das máscaras

•  Não reutilizar máscaras descartáveis

•  Descartar em saco de lixo infectante 

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Deve cobrir  a frente e os lados do rosto
Novo ou corretamente higienizado

•  Ajuste apropriadamente ao rosto
•  Exclusivo de cada profissional
•  Coloque sobre os olhos e ajuste
•  Após o uso, deve ser limpo e desinfectado 

com álcool líquido a 70%
•  Utilize óculos de proteção sobre o óculos 

de grau, caso necessite óculos de grau
•  Lave com água e sabão/detergente, caso 

o óculos de proteção apresente sujidade 
visível

•  Se suas mãos se contaminarem durante 
a retirada do óculos de proteção, lave-as 
imediatamente ou use álcool 70%; o uso 
de hipoclorito 0,1% NÃO é recomendado 
para a higienização de protetores oculares 
e faciais

•  Remova o óculos de proteção da parte 
anterior da cabeça levantando o laço ou a 
fita elástica em torno da cabeça
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Protetor facial
ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Deve cobrir a frente e os lados do rosto
Deve possuir dimensões mínimas 
de espessura 0,5 mm, largura 240 mm 
e altura 240 mm
Deve ser corretamente higienizado 
ou ser novo

•  Exclusivo de cada profissional
•  Coloque sobre os olhos e ajuste
•  Após o uso, deve ser limpo e desinfectado 

com álcool líquido a 70%
•  Utilize protetor facial sobre os óculos de 

grau, caso necessite
•  Lave com água e sabão/detergente, caso o 

protetor facial apresente sujidade visível
•  Se suas mãos se contaminarem durante 

a retirada do protetor facial, lave-as 
imediatamente ou use álcool 70%; o uso 
de hipoclorito 0,1% NÃO é recomendado 
para a higienização de protetores oculares 
e faciais

•  Remova o protetor facial da parte anterior 
da cabeça levantando o laço ou a fita 
elástica em torno da cabeça

        Luva de procedimento
ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Estéreis para procedimentos assépticos

Não estéreis para procedimentos 
não assépticos

Permitir a execucão de atividades 
com conforto

•  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

•  Jamais saia de uma área de isolamento 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 um sítio 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 aretirada das luvas
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Procedimento para retirar as luvas 18 :

1.  Com as duas mãos enluvadas, segure a parte externa de uma luva na parte superior do pulso.

2.  Retire esta primeira luva, afastando-se do corpo e do pulso até as pontas dos dedos, virando 
a luva de dentro para fora.

 3.  Segure a luva que você acabou de remover em sua mão enluvada.

4.  Com a mão sem luva, retire a segunda luva inserindo os dedos dentro da luva na parte 
superior do pulso.

5.  Vire a segunda luva do avesso enquanto a inclina para longe do corpo, deixando a primeira 
luva dentro da segunda.

6.  Descarte as luvas na lixeira. Não reuti-
lize as luvas. Lave as mãos com água e 
sabão ou higienize com solução alcoó-
lica a 70%. 

Gorro/ touca

Propés

18  Orientações sobre a colocação e retirada dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 
http://www.cofen.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_epi.pdf

PARA RETIRAR AS LUVAS

https://www.youtube.com/watch?v=kP-
4zN7GGmoE

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Descartável

Confeccionada de tecido-não tecido (TNT);

Proporciona barreira antiviral efetiva

•  Remova após o uso, ainda com as luvas de 
procedimento nas mãos

•  Retire a touca segurando na parte superior 
com cuidado para não tocar no rosto

•  Descarte em saco de lixo infectante

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Resistentes

Confeccionada de tecido- não tecido (TNT)

Descartáveis

•  Remova antes de sair da área de assistência, 
ainda com as luvas de procedimento 
nas mãos, com cuidado para evitar 
contaminação

•  Descarte em saco de lixo infectante

        Avental descartável

        Macacão de proteção impermeável

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Avental em TNT, com gramatura mínima 
de 30g/m2, com manga longa, punho elástico 
e pelo menos 1,4 m de comprimento 
e abertura posterior

O profissional deve avaliar a necessidade 
do uso de avental impermeável (estrutura 
impermeável e gramatura mínima de 50 g/
m2) a depender do quadro clínico do paciente 
(vômitos, diarréia, hipersecreção orotraqueal, 
sangramento, etc.). 

Em situações de escassez de aventais 
impermeáveis, conforme descrição acima, 
admite-se a utilização de avental de menor 
gramatura (no mínimo 30g/m2), desde que 
o fabricante assegure que esse produto seja 
impermeável.

•  Remova o avental sujo e o  
descarte como resíduo infectante

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

•  Proceda à higiene das mãos após  
a remoção do avental

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Material impermeável

Mangas longas

Fechamento frontal com zíper 
e pala com velcro

Elástico no capuz, punho e tornozelo

Barreira química efetiva, 
resistente a penetração viral

•  Se as suas mãos se contaminarem durante a 
retirada do macacão, lave-as imediatamente 
ou use álcool 70%

•  Abra o zíper do macacão tomando cuidado 
para que as mangas não entrem em contato 
com o seu corpo, quando estiver abrindo a 
parte frontal

•  Retire o capuz com cuidado para não 
encostar as mangas na face e prossiga  
de modo que o macacão fique longe  
do pescoço e dos ombros, tocando  
apenas o interior do macacão

•  Deixe o macacão do avesso

•  Descarte em saco de lixo infectante
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Luvas de borracha
Utilizados pelo pessoal de limpeza

Botas impermeáveis
Utilizados pelo pessoal de limpeza

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Cano longo

Impermeável

•  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 álcool 70%

ESPECIFICAÇÕES CUIDADOS

Cano longo

Impermeável

•  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

© Pexels

VÍDEO DE COLOCAÇÃO E RETIRADA 
DO EPI  ANVISA: 

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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A supervisão deve ser realizada para garantir que os processos ou resultados planejados 
foram implementados e atingiram os objetivos desejados, identificando lacunas que exigem 
melhoria nos procedimentos e/ou a necessidade de recursos adicionais.

        Como supervisionar ASHI e PCI 
        na unidade de saúde?

O coordenador  orienta e avalia os procedimentos adotados e realizados na UPS e verifica 
se as medidas de higienização das mãos e etiqueta respiratória estão sendo corretamente apli-
cadas. Avaliações regulares de limpeza são necessárias, além de garantir que a limpeza seja 
feita de forma consistente por todos os funcionários.

        Orientações para o coordenador
• Avaliar a necessidade de treinamentos adicionais, além dos periódicos, para garantir 

a correta higienização das mãos e etiqueta respiratória dos trabalhadores da UPS. Também 
observar o desempenho de cada profissional. Durante o período de pandemia, é importante 
realizar treinamentos extras sobre a técnica de higienização das mãos.

• Aplicar um questionário de avaliação sobre a higienização das mãos e etiqueta respirató-
ria com os usuários da UPS Saúde.

• 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.
• Levantar as demandas para que a gestão municipal de saúde forneça e melhore serviços 

e suprimentos de água, saneamento e higiene.
• É importante verificar o acesso contínuo a itens básicos de higiene como sabão, desin-

fetante 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 pro-
teção individual.

• Desenvolver um sistema simples para monitorar periodicamente a funcionalidade e qua-
lidade da água na UPS.

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

8      COORDENAÇÃO DA UNIDADE 
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE

© Pexels
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        Materiais necessários nas unidades de saúde 
        que tem que estar presentes ou 
        serem funcionais em todos tempos

• Termômetro infravermelho
• Máscaras cirúrgicas com 3 camadas
• Luvas de procedimento
• Touca safonada TNT descartável
• Protetor facial / óculos de proteção
• Aventais de TNT com manga longa, gramatura mínima de 40g/m2, e 1,4 m de comprimento
• Propé com elástico, gramatura ideal de 30g
• 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 EPI, higienização das mãos e instruções como preparar material 

de limpeza

        Fluxo de pacientes na atenção primária 
        de saúde e orientações gerais

Ao agendar consultas na Unidade Primária de Saúde, questione se os pacientes apresentam sin-
tomas de infecção respiratória. Nos casos afirmativos e se possível, esse paciente deve ser orientado 
a adiar a consulta para uma data que esteja há mais de 10 dias do início dos sintomas. Se o paciente 
relatar qualquer sintoma que possa indicar gravidade, deve ser orientado a procurar atendimento 
médico de urgência em unidade de Pronto Socorro ou Pronto Atendimento.

Caso não seja possível adiar a consulta médica ambulatorial do paciente com sintomas de 
infecção respiratória, ele deve ser atendido com todas as precauções indicadas para a avalia-
ção de sintomáticos respiratórios. O paciente deve ser agendado preferencialmente em ho-
rário exclusivo para evitar que ele divida a sala de espera com outros pacientes (por exemplo, 
no último horário do dia). Após o atendimento desse paciente, deve ser realizada a higieniza-
ção do consultório e sala de espera.

Além disso, é muito importante reforçar as medidas de prevenção de infecções junto aos 
pacientes e acompanhantes, destacando o uso correto da máscara, o distanciamento social 
(mínimo de 1 metro) e a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparações 
alcoólicas. Ademais, é preciso atentar para medidas de controle e reorganização dos serviços 
de saúde, como manter os ambientes arejados, realização de triagem rápida dos pacientes, 
evitar a demora na prestação da assistência e a circulação de pessoas em áreas de isolamento 
na Unidade Primária de Saúde.

Checklist – 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)
• Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas salas de 

espera e estimular a higiene das mãos.
• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sa-

bonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual.

• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com aciona-
mento por pedal para o descarte dos lenços de papel usados.

• Funcionalidade e limpeza dos banheiros e das dependências da UPS
• Eliminação de excrementos
• Eliminação de águas residuais
• Descarte dos resíduos sólidos do serviço de saúde
• Qualidade do ar, principalmente no caso do uso de ar condicionado, e ventilação ade-

quada em locais sem o ar condicionado
• Contaminação do ambiente, principalmente em locais sem ventilação apropriada (ex. 

almoxarifado)
• Formação de todo o pessoal  em, pelos menos, precauções padrão para evitar transmis-

são de agentes de infecção e focada na COVID-19, nos últimos 6 meses (verificar anexo I 
deste documento)

• Manutenção de um registo que contém os nomes dos profissionais de saúde formados, a 
data da formação, o tipo de formação e a organização que ministrou  a formação

ATENÇÃO
• Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e superfícies, principal-

mente as mais tocadas como maçanetas, interruptores de luz, corrimões, botões dos elevadores, etc.

• Orientar os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente (ex. mobiliário e 
equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPI 
contaminados ou com as mãos contaminadas.

• Manter os ambientes ventilados (ar condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar ou manter 
as janelas abertas).

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones.

• Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenham sido utilizados na 
assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

• Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de saúde, sempre notificar 
previamente o serviço referenciado.

• Os serviços de saúde devem implementar políticas para permitir que o profissional de saúde que apre-
sente sintomas de infecção respiratória seja afastado do trabalho, permaneça em isolamento domiciliar, 
seguindo as recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde.
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Na chegada do paciente, é importante implementar procedimentos de triagem para detec-
tar pacientes com suspeita de infecção da COVID-19, antes mesmo do registro do paciente: 
garantir que todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma in-
fecção respiratória ou contato com pessoa suspeita ou confirmada de infecção da COVID-19 
nos últimos 10 dias. 

Recomenda-se fornecer suprimentos (lenço descartável, etc) e orientações para higiene 
respiratória/etiqueta da tosse e prover máscara cirúrgica para pacientes com sintomas de in-
fecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc), caso o paciente não esteja usando 
máscara cirúrgica ou se estiver usando uma máscara cirúrgica suja ou úmida. Os pacientes 
sintomáticos e seus acompanhantes devem utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua 
permanência na unidade e estas devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.

Recomenda-se que seja autorizada a presença de acompanhantes para os pacientes somen-
te quando for extremamente necessário ou nos casos previstos em lei, de modo a reduzir ao 
mínimo possível o fluxo de pessoas dentro dos serviços de saúde.

• Assegurar que os trabalhadores da unidade de APS substituam as máscaras cirúrgicas a 
cada quatro horas de uso ou quando as máscaras estiverem sujas ou úmidas

• Se possível, colocar os pacientes em salas separadas
• Manter os pacientes com febre e tosse preferencialmente afastados em sala individual
• Manter os pacientes na sala de espera à distância mínima de um metro entre si
• Sinalizar as cadeiras da sala de espera que não podem ser usadas, para se garantir o dis-

tanciamento social
• Sinalizar o piso com faixas ou  fitas para manter o distanciamento e evitar aglomerações
• Afixar alertas visuais com: a) orientações de fluxos; b) sobre  uso obrigatório de másca-

ras; c)  sobre local(is) para a higienização das mãos; d) sobre etiqueta respiratória; e) sobre a  
necessidade do paciente comunicar se apresenta sinais ou sintomas de síndrome gripal;

• Evitar a superlotação. Utilizar a medida de 4m2 por pessoa, para definição de espaço 
(salas, hall de entrada, elevadores, corredores, etc) onde não há movimentação corporal

• Realizar uma triagem rápida. Ter termômetro infravermelho em funcionamento
• Aumentar a taxa de ventilação nos ambientes de trabalho, seja por fonte natural ou arti-

ficial, de forma a aumentar a troca de ar no local
• Garantir que o sistema de climatização de ar não esteja reutilizando o ar e sim que esteja 

programado para renovação de ar constantemente19.
• Ao agendar consultas ambulatoriais, questionar ao paciente se ele/ela apresenta sinto-

mas de infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar). Deve ser 
orientado que todo paciente deve ir à UPS usando máscara de tecido e permanecer com esta 
durante a permanência na UPS, até orientação do profissional de saúde

• Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera
• Prover lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços de papel
• Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sa-

bonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem 
contato manual

• Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pran-
chetas e telefones.

19  Regulamento Técnico do Ministério da Saúde sobre “Qualidade do Ar de Interiores em Ambientes Climatização”, com 
redação da Portaria MS 3.523, de 28 de agosto de 1998:
 https://www.refrigeracaoglobo.com.br/arquivos/docs/pmoc.pdf © Pexels

https://www.refrigeracaoglobo.com.br/arquivos/docs/pmoc.pdf
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ANEXOS

        Precauções padrão para evitar 
        transmissão de agentes de infecção20

20 Controle de Infecções, CDC: https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html

ANEXO I

PRECAUÇÕES DE CONTATO

Higienize suas mãos, antes mesmo 
entrar e sair da sala de procedimento.

Coloque luvas antes de entrar na sala 
de procedimento.

Descarte as luvas antes de sair da sala 
de procedimento.

Vista um avental antes de entrar na 
sala de procedimento.

Descarte o avental antes de sair da 
sala de procedimento.

Não use o mesmo avental ou luvas 
para atender a mais de uma pessoa.

Use equipamentos exclusivos ou 
descartáveis.

Limpe e desinfete o equipamento 
reutilizável antes usá-lo para outra 
pessoa.

GOTÍCULAS RESPIRATÓRIAS

Higienize suas mãos, antes mesmo 
entrar e sair da sala de procedimento.

Certifique-se de ter os olhos, nariz 
e boca totalmente coberto antes de 
entrar na sala de procedimento.

Remova o protetor facial antes para 
sair da sala de procedimento. 

TRANSMISSÃO AÉREA

Higienize suas mãos, antes mesmo 
entrar e sair da sala de procedimento.

Coloque um respirador N95/PFF2 ou 
de grau superior, antes de entrar na 
sala de procedimento.

Remova o respirador após sair da sala 
de procedimento e feche a porta.

A porta da sala de procedimento deve 
ser mantida fechada.

© UNICEF/UN0281081/Vishwanathan

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html
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ANEXO III

        PCI na assistência odontológica 
        na atenção promária de saúde 21

A suspensão temporária de procedimentos eletivos e funcionamento dos serviços apenas 
para casos de emergência/urgência é uma estratégia que pode ser adotada em situações de 
pandemia para diminuir a circulação de pessoas e reduzir a execução dos procedimentos re-
lacionados a um maior risco de transmissão.

Orientaçõesgerais na assistência odontológica
• Seguir as precauções-padrão, considerando as práticas mínimas de prevenção de infec-

ções que se aplicam a todo paciente, independente do status de infecção suspeita ou confir-
mada. Baseando-se no alto risco para a disseminação da COVID-19 na assistência odontoló-
gica, recomendamos ainda a adoção de precauções para contato e para aerossóis, somadas às 
precauções padrão, para todos os atendimentos odontológicos.

• Atentar para a importância de assegurar a qualidade e renovação do ar, de forma a estabelecer 
ambientes mais seguros, considerando as formas de transmissão da COVID-19 e os protocolos 
de climatização do ar vigentes, conforme legislação disponível. Recomenda-se a utilização de ar 
condicionado com exaustão, que garanta as trocas de ar necessárias ou a manutenção das janelas 
abertas durante o atendimento, a fim de garantir a renovação do ar nos ambientes.

• Reforçar a importância dos procedimentos de limpeza e desinfecção das superfícies.
• Seguir as orientações sobre limpeza e desinfecção descritos, com as devidas adaptações 

aos ambientes dos consultórios odontológicos.
• Enquadrar todos os resíduos provenientes da assistência odontológica na categoria A1, 

conforme Resolução RDC/Anvisa no 222, de 28 de março de 2018.
• O processamento de produtos para a saúde deve ser realizado de acordo com as caracte-

rísticas, finalidade de uso, orientação dos fabricantes e com os métodos escolhidos.
• A higienização frequente das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica 

em gel 70% é um dos pilares da prevenção e controle de infecções nos serviços de saúde e figu-
ra como uma das principais medidas para prevenir e controlar a disseminação da COVID-19, 
nesses ambientes.

• Protocolos clínicos e de organização de serviço devem ser adotados em cada serviço de 
saúde, bem como as demais barreiras de segurança mais adequadas para orientar a assistên-
cia odontológica durante a pandemia de COVID-19, considerando critérios clínicos e epi-
demiológicos, evidências científicas, legislações sanitárias e recomendações das autoridades 
de saúde pública. Observar que serviços odontológicos vinculados às Unidades de Saúde da 
Atenção Primária podem ser orientados a seguir protocolos e fluxos de atendimento aplicá-
veis a outros setores dos serviços de saúde.

• Certificar-se de que as medidas a serem adotadas para prevenir e controlar a dissemina-
ção da COVID-19 são de conhecimento de toda a equipe de saúde bucal.

ANEXO II

21  COVID-19 e atendimento odontológico no SUS, Ministério da Saúde, 17/06/2020: 
http://www.crosp.org.br/uploads/arquivo/295c9c14409db20cb63c862bb07ce0e4.pdf

        Fungos e bactérias associados a atividades 
        de construção e reforma na APS

Estes são os patógenos mais comuns e a vigilância desses organismos deve ocorrer o tem-
po todo e ser aprimorada durante as principais atividades de construção e renovação nas 
Unidades de Saúde:

• Fungos: Aspergillus, Penicillium, Candida, Zygomycetes, Fusarium
• Bactérias: Legionella, Bacillus, Nocardia, Mycobacteria

Durante a demolição de uma área dentro de uma Unidade de Saúde, os esporos de mofo 
que se estabeleceram nas superfícies podem ser transportadas pelo ar. Se inalado por um pa-
ciente com baixa imunidade, uma infecção pulmonar invasiva por fungos pode resultar em 
doenças graves.

Exemplo: Aspergillus

• Tipo de fungo encontrado no solo, água, poeira e material orgânico. 
• É o fungo mais comum associado a atividades de construção e renovação.
• Raramente causa infecção em pessoas saudáveis, exceto quando expostas a um grande 

número de esporos.
• Em pacientes imunossuprimidos, um pequeno número de esporos pode causar pneumo-

nia, levando à morte.
• Pode ser invasivo em outros tecidos do corpo, como abscessos, infecções de pele, ouvido 

e sinusite.
• Onde o Aspergillus é encontrado nos prédios?
• Sistemas de ventilação, tetos falsos, ar condicionado, materiais mofados, materiais à pro-

va de fogo, etc.

http://www.crosp.org.br/uploads/arquivo/295c9c14409db20cb63c862bb07ce0e4.pdf
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