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1. Objetivo 

Adequar as rotinas da instituição para o atendimento aos pacientes com suspeita ou 

confirmados de COVI0-19; 

Atender os pacientes nas demais patologias clínicas e cirúrgicas minimizando o risco 

de contaminação. 

2. Local de Aplicação 

Hospital Dona Carolina Malheiros. 

3. Processos elaborados / ajustados. 

Adaptação das antigas Alas Universitárias I e li para Ala de Isolamento, sendo Ala I 

pacientes suspeitos aguardando exames em quarto privativo, Ala li pacientes 

confirmados sendo 06 leitos de UTI e 12 leitos de enfermaria. 

ALA II ALAI 

Área comum da Ala de Isolamento 

Hall de acesso de elevador onde o paciente entra na Ala de Isolamento; 
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Sala limpa: Sala de entrada de enxovais, medicamentos, nutrição, material 

esterilizado; 

Área Contaminada: saída de roupa contaminada e lixo; 

Corredor de entrada e saída de colaborador: localizado no último corredor a direita 

3. 1 Situação 01 

Alas 1 e li : atendem apenas casos suspeitos e confirmados de COVID-19 
Seção A e Seção B: atendem pacientes do SUS; 
Ala Executiva: planos executivo e econômico; 
Dedini: fluxo de pacientes cirúrgicos de emergência e Pediatria (SUS e Planos); 
Maternidade: continua com o fluxo de atendimento materno-infantil (SUS e Planos). 
Em caso de parturiente com suspeita de Covid colocar a paciente na parte de 
isolamento (antiga maternidade convênio). 
Seção D: mantém isolamento por outras causas. 
UTI: mantém a rotina dos pacientes não infectados pelo COVID-19 
Centro cirúrgico: atende emergências. 

3.2 Situação 02 

Caso as Alas 1 e li não sejam suficientes para atender todos os casos graves iremos 
fechar nesta ordem Seção D, Seção A e por último Seção B para atendimento de 
casos suspeitos e confirmados de COVID. 
Ala Executiva e Dedine: mantém o fluxo de pacientes cirúrgicos de emergência e 
pacientes clínicos (SUS e Planos) ; 
Maternidade: continua com o fluxo de atendimento materno-infantil e pediatria; 
UTI Geral: mantém a rotina dos pacientes não infectados pelo COVID-19. 

3.3 Situação 03 

Na situação 03 o hospital ficará fechado para atendimento de outras patologias. O 

atendimento será exclusivo para casos suspeitos e confirmados de COVID-19. 

• 

Maternidade: segue a rotina da situação 01 e 02. 

UTI Geral: passará atender pacientes com COVID-19 e a possibilidade de 
encaminhar os pacientes para tratamento de outras patologias para UNIMED ou 
CROSS. ~e-~~~' 
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• Centro Cirúrgico: permanece atendendo cirurgias emergenciais. 

4. Ações realizadas 

Dimensionamento dos profissionais de Enfermagem 
Dimensionamento da Escala Médica; 
Dimensionamento da Equipe Multiprofissional; 
Providenciado roupas privativas que estão sendo processadas na instituição; 
Providenciado insumos: EPI, materiais hospitalares, medicamentos, material de 
limpeza, dentre outros. 
Providenciado local para quarentena dos funcionários; 
Providenciado equipamentos para a assistência aos pacientes graves; 
Suspendido as cirurgias eletivas. 
Suspenso visitantes e acompanhantes, exceto os previstos em legislação (idosos 
acima de 60 anos, crianças menores de 18 anos e portadores de necessidades 
especiais); 
Previsto a alimentação dos profissionais e pacientes da Ala de Isolamento; 
Previsto os enxovais; 
Elaborado os fl Limpezas terminal e concorrentes; 
Revisado o fluxo de coleta de exames laboratoriais; 
Revisado fluxo de entregas limpas (nutrição, enxoval, farmácia, material esterilizado) 
e recolhimento dos contaminados (lixo, roupas, material CME); 
Revisado fluxo do manejo do óbito 
Estabelecido o fluxo adequado dos EPIS para as situações assistenciais; 

5. Treinamentos 

Criação de grupos de trabalho formado pela equipe multidisciplinar para capacitação 
dos colaboradores nos fluxos de atendimento ao paciente. 
Os treinamentos serão registrados em lista de presença padronizada pela instituição. 
O treinamento periódico deverá ser realizado pelo enfermeiro ou liderança do setor. 
Treinamentos realizados: 

a) Paramentação e desparamentação, 
b) Uso racional de saneantes e desinfetantes, 
c) Uso de máscaras descartáveis e PFF2, 
d) Limpeza concorrente e terminal, 
e) Precauções por contato, gotículas e aerossóis, 
f) Higiene das mãos, 
g) Transfusão sanguínea, 
h) Fluxo dos prontuários, 
i) Fluxo do paciente com suspeita ou diagnóstico de COVID-19, 
j) Paciente com Síndrome Gripal, 
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k) Protocolo de Visitantes e Acompanhantes, 
/) Fluxo de Notificações de Casos suspeitos e confirmados de COVIO. 

6. Histórico das Revisões 

Rev nº Descrição Data Elaboração Revisão Aprovação 

00 Implantação 01 /03/2020 Messauandra de O. Cintia Carla Mometti Guilherme Morellin Bueno 
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1 FLUXO DAS ALAS DE ISOLAMENTO 

1.1 Objetivo 

Criar normas, processos e implantar Alas de isolamento voltadas ao atendimento dos 

pacientes com suspeita ou diagnosticados de COVID - 19, Evitando assim a proliferação 

da contaminação pelos outros setores de atendimento do hospital. Garantindo também a 

segurança e a qualidade no atendimento desses pacientes, e de nossos colaboradores. 

1.2 Local de Aplicação 

Sala de Emergência do Ambulatório SUS. 

Ala Universitária O 1 pacientes com suspeita de casos de COVI D-19. 

Ala Universitária 02 pacientes confirmados e que necessitam de cuidados 
intensivos (UTI). 

1.3 Definições 

Quem fará uso? 

Todos pacientes com suspeita ou confirmado de COVID-19, sendo 
Adulto (Homem ou Mulher), Idoso, Criança, Gestante. Recém 
Nascido, puérpera e parturiente. 

SUS, Convênios e particular. 

Enfermeiros Assistenciais e Coordenadores, Técnicos de 
Responsabilidade 

Enfermagem, Equipe Médica qualificada e Fisioterapia. 

Setores de 
acesso 

Setor isolado, com acesso permitido do lado interno para pessoas 
que estiverem atendendo paciente. Demais setores necessários 
(copa, farmácia etc.) acesso somente até sala de armazenamento. 
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1.4 Rotina de Entrada e saída dos Colaboradores 

1. Colaborador entra pelo ponto, realiza a troca de roupa no vestiário colocando a 

roupa privativa , que será fornecida pelo hospital, e do sapato (o mesmo que não 

deverá sair do hospital nesse período) ; 

2. Seguirá direto para setor de Isolamento, entrando pela área limpa. Onde irá seguir 

a rotina do setor; 

3. Não é permitida a saída do setor durante o horário de trabalho; 

4 . Ao termino da rotina do colaborador irá tomar banho com água e sabão (incluindo 

cabelo), no quarto de desinfecção do setor, onde colocará outra roupa privativa 

limpa; 

5. Higienizar as mãos com álcool em gel , conforme treinamento, antes de sair do 

setor; 

6. Após irá se dirigir diretamente para o ponto, onde poderá tomar novamente banho 

e colocar sua roupa , não se esquecendo de trocar de sapato. 

Obs: Dentro do setor de isolamento não será permitido pertence, caneta deverá ser 

usada exclusivamente a do setor, sendo higienizada após o uso. 

1.5 Rotina de entrada e saída dos colaboradores dos leitos de isolamento 

A entrada do leito deverá ser limitada nas necessidades do paciente como higiene, 

conforto, medicação e controle de sinais vitais. 

1. Separar todo material de banho, medicação, curativo, controle de sinais vitais e 

demais materiais necessários para a assistência antes de entrar no quarto do 

paciente; 

2. Todo material a ser usado na assistência ao paciente deverá ser colocado em uma 

bandeja ; 

3. Colaborador irá se paramentar para entrar em isolamento com precaução de 

contato e por gotículas. 

4. Realiza todo processo necessário no leito, se tiver roupa de cama, já colocar em º0 
saco vermelho e fechar, será retirado do leito junto com a Enfermage1 ~ 

\~ ~ 

'- ~'b\'~~~~· /)/J 
~'b ·~· / 
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Paramentação: Lavagem das mãos conforme a técnica, máscara, óculos, gorro 

cobrindo a orelha, avental descartável TNT manga longa impermeável, viseira full 

face, luva de procedimento sobre a manga do avental. 

5. Antes de sair do leito se desparamente. Do lado de fora: retire a viseira ful l face 

(coloque na mesa de apoio), segundo avental , retire a segunda luva, higienize a 

mão com álcool em gel , retire os óculos, o gorro e por ultimo a mascara (segurando 

pelo elástico, armazene a mesma adequadamente, higienize novamente as mãos 

com álcool em gel ou água e sabão; 

6. Armazene a máscara N95 no envelope conforme orientado: manipulando a 

mascara pelo elástico. (saco de envelope pardo com respirador). A mesma será 

armazenada na gaveta conforme identificada. 

7. Higienize com luvas e máscara e a viseira full face e a mesinha de auxi lio. Uso de 

Optigerm, na falta álcool 70%. 

Não retirar EPl's no atendimento. 

Realizar toda técnica com calma, atentando ao risco de contaminaçã~ 

I 
~ 
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1.6 Fluxo De Paramentação e Desparamentação 

1.6.1 Paramentação em procedimentos que podem gerar aerossóis 

IOT, ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, RCP, EXTUBAÇÃO, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA ••• 

~~ 
·'à ~ \.~~ 
~-~ 

<(.,~ 
'"'~ '?., 

.>(\, ~ 
1'" 

.e----..__ 

~\ 

::;. 

..-. 
""'-...,,-

..... :; . /~,........,,, 
_;,:...._;;, ' 

~ 
REIJJZAR A U.VAGE:M DAS MÃOS 

~~ 
' 

MATERJAS UTILIZADOS 

ct)~ 
•4,.y -~ d -'!/'.. ~ 

~~~ u 
~ H OTE r Of',r• .CUIL. 

CORRO UIV•DC NOCCowc.wro.in1nAA. t•1"CA.WU.va.. oc..c••.c.o 

,\•· 
·~~7 

~) 
.......,,..._,. OCULOS 

SEQUÊNCIA PARA PARAMENTAÇÃO 

~~ g PAIMC.IAO l'IJI OC ~· ) 

E rRoct:DlllEHTO .. COl..OCAA AVCNrA.L. Uilif'( -ÁW:L .... ~ 

•:· . ... ... ,... 

t 

Ulç.t.R O SC<WNOO r.ut OC .. .. 
LUVA.5 DC PROCEDIMCMTO COlOCM O• OWLOt 

1i11ii COLOCAR O PROTE1'0R 
.... ,~ FACIAL OE ACRÍLICO 

... ,,, 

APÔS A PARAMENTAÇÃO O PROFISSIONAL ESTARA APTO A ENTRAR EM CONTATO COM O PACIENTE EM SUSPEITA OU 

CONFIRMAÇÃO DO COVID-19 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS QUE GERAM AEROSSÓIS 

Páçiina 1 O de 51 



~ PROTOCOLO INSTITUCIONAL Nº Documento: INST-POP-003 

c ·a rolina Data da Emissão : 01/03/2020 /\ lalh e in>"· 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Revisão nº: 00 

Fluxo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de Data desta Revisão: 01/03/2020 

COVID-19 na Instituição Val idade: 01/03/2021 

1.6.2 Procedimento para retirada de EPI com máscara N95 
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1.6.3 Paramentação para Banho no leito 

PARAMENTAÇÃO PARA BANHO NO LEITO 

MATERIAIS UTILIZADOS 

~ 
é~~ ~ ~ ~ 

Pl'tOTCTOftrACIAl 

~-

r ... ~·~, "".::· 

~\~: 

~1 
MÁSCARA CIRUROICJ. GORRO ÓCULOS Of ACl'tlUCO AVfHTA.l fllltr(Rtil(AV(L lUVA OE PROC(OtMEHlO CJ.IA Of.! l'\.A*lt<:O 

') 

~~~~ 
\.._<i>~ 

\-';o: .,...._ • .. ~.,,~'?. Á___ 
7".~ 

'!'...,,,,~ 

~ 

SEQUÊNCIA DE PARAMENTAÇÃO 

:1 
> f 

Rl'.Al.ILAR A UVAOU• OU MÃO• • COLOCAR MASCARA SIMPLCS ~ COl.OCAR 0$ OCUlO• 

..._ 

..... 

~'~t I' t ... J 
,~ -v· !/'" .. 

,t. 

/, ~ .'í/,i& ,, . ' 

COC..OCAA OOtutO COtUU.HOO 
Af( AI <HtCl_HU 

..._ 

.,,,.. 

..... 
~ . 

( , ~~ 

COlOCAR 0 PROTETOR • ~ C41.ÇAR 0 PRlll(IRO PAA OC • C O\.OCAN.,A CA~A ~ C>J.ç.ul O SCGUHOO PAR OE 
O( ACRtllCO rot.OCAR AVllffAl tlolPCllUIU.ll[l lVV.U OE PROCEOIMEIHO o< ~m;o LWAS OE PROCloo.t(lfTO 

085: ATENTAR P!o.RA REALIZAR PROCEDIMENTOS LIMPOS ANTES DO BANHO. 

~ - · "-ç-'_ 
Páçiina 12 de 51 



~ PROTOCOLO INSTITUCIONAL Nº Documento: INST-POP-003 

c~aro/ina Data da Emissão: 01 /03/2020 t\ / alheiro\· 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Revisão nº: 00 

Fluxo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de Data desta Revisão: 01 /03/2020 

COVID-19 na Instituição Validade: 01 /03/2021 

1.6.4 Retirada de EPI utilizados no banho no leito 
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Malhehv>.\' 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Fluxo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de 

COVI0 -19 na Instituição 

1.7 Rotina de retirada roupa de cama do quarto 

Nº Documento: INST-POP-003 

Data da Emissão: 01/03/2020 

Revisão nº: 00 

Data desta Revisão: 01 /03/2020 

Validade: 01/03/2021 

1. Deverá conter na Área Contaminada um carrinho com tampa para lixo e um 

carrinho com tampa para rouparia ; 

2. A troca de roupa de cama será diária (evitar sacudir a roupa de cama), a 

Enfermagem irá retirar a roupa contaminada e colocar no saco vermelho; 

3. Após terminar banho ou troca, o colaborador irá reti rar a primeira parte da 

Paramentação, irá fechar o saco e encaminha-lo para a área suja; 

4. NÃO SAIR COM OS EPl 'S CONTAMINADOS. 

1.8 Retirada de lixo das Alas de Isolamento 

1. A limpeza irá retirar o lixo e encaminhar para o carrinho do lixo na Área 

Contaminada, 

2. O hamper vermelho deverá ser trocado 03x ao dia. 

3. O lixo biológico dos quartos e dos banheiros serão retirados 01 x ao dia; 

4. O lixo biológico do corredor será retirado 03x/dia ou conforme a demanda; 

5. O lixo biológico do posto de Enfermagem e banheiros do setor, será trocado 

conforme rotina instituional. 

1.9 Rotina Atendimento Médico 

1. Deverá passar visita diariamente; 

2. Realizará a prescrição médica, evolução médica, solicitará exames (quando 

necessário), atestados e receitas médicas. Tudo no sistema implantado; 

3. Deverá atender as urgências e emergências conforme solicitado. 

4. O médico falará com os familiares dos pacientes por videochamada esclarecendo 

as dúvidas. 

1.10 Rotina do Transporte do Paciente COVID para o Centro Cirúrgico 
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3. O paciente deverá ser transportado de máscara cirúrgica; 

4. O maqueiro e mais um colaborador da Enfermagem de outro setor irão se 

paramentar para buscar o paciente na Ala de Isolamento da seguinte forma: 

máscara PFF2 ou N95, óculos de proteção, gorro, avental descartável impermeável 

TNT manga longa e luva de procedimentos, e aguardará na porta de Transito de 

Pacientes. Entregará a maca para o colaborador da Ala de Isolamento que irá 

transpor o paciente do leito para a maca. 

5. O circulante de sala deverá estar paramentado e receberá o paciente (conforme 

protocolo de cirurgia segura) . 

6. O maqueiro deverá realizar a higienização da maca com Optigerm. 

1.11 Rotina de Visita e Acompanhante na Ala de Isolamento 

1. As visitas e cuidados por parte dos familiares devem ser recusados. 

2. Os pacientes devem manter os seus dispositivos de comunicação eletrônica para 

facilitar as interações com os entes queridos. 

3. Disponibilizamos o recurso tecnológico por videochamada para quem não o possui. 

1.12 Rotina de Informação para os familiares de pacientes UTl-Ala de Isolamento 

1. Na internação ou na ficha cadastral de internação a Secretaria irá anotar todos os 

dados corretos, atentando aos te lefones de contato, sendo um de preferência 

residencial ; 

2. A Secretaria irá orientar verbalmente a rotina de informação durante a pandemia 

(visitas e acompanhantes) ; 

3. Serão passadas diariamente por telefone as informações necessárias 

familiares; 

4. Essas informações serão passadas pelo médico do plantão, no horário das 15h à 

16h30 podendo atrasar devido às intercorrências no setor; 

5. Os pacientes conscientes poderão receber videochamadas e 

intubados receberão ligação telefônica aos familiares. 

ientes 
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6. A enfermeira da UTI - Ala de Isolamento, no primeiro dia de informação, irá solicitar 

ligação para o familiar. Irá atender o fami liar primeiramente se apresentando: nome 

da instituição, setor da ligação, nome e cargo. 

7. Irá solicitar o nome completo da pessoa a ser informada e grau de parentesco com 

paciente; 

8. Irá confirmar nome completo do paciente, e perguntar data de nascimento e nome 

da mãe; 

9. Após confirmações o telefone será passado para o médico assistencial ou 

coordenador, onde o mesmo irá informar sobre o paciente e esclarecer as dúvidas 

do familiar; 

1 O. Em caso de alta hospitalar o enfermeiro entrará em contato por te lefone com o 

familiar e informará sobre a alta, solicitará uma troca de roupa e sapatos limpos. 

1.13 Rotina de Óbito na Ala de Isolamento 

1.13.1 Óbito de pacientes 

1. O enfermeiro do setor informa à Secretaria do óbito do paciente; 

2. A Secretaria liga para o responsável pelo paciente e confirma os dados e em 

seguida transfere a ligação para a Ala de Isolamento; 

3. O enfermeiro da Ala de Isolamento comunica a família sobre o óbito do paciente 

(seguir Fluxo de Comunicação de Óbito Covid); 

4. O enfermeiro deverá orientar o responsável que o mesmo deverá procurar a 

funerária de preferencia da família; 

a. A funerária irá prestar demais esclarecimentos sobre sepultamento; 

5. O preparo do corpo deverá ser realizado no próprio leito, não devendo em hipó 

alguma ser deslocado para outro local; 

6. Os técnicos irão se paramentar para preparar o corpo do paciente; 

7. Ocluir orifícios (compressa embebida com Optigerm na via aérea); 

8. Acondicionar o corpo sem troca de roupa no saco plástico próprio para este fi 

(neste caso a família não trará roupa para vestir o corpo); 

9. Remover dispositivos e descartar confor~me proto~cola d'!-instit:~:;;~~~~~· 

~"·,:e>' 0 - o~· ( _!;,/ 
("J 
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1 O. Encaminhar o corpo para o necrotério devidamente identificado pelo Enfermeiro no 

impresso de óbito já existente com nome completo sem abreviações, pois a 

funerária e a famí lia não irão fazer a identificação do corpo; 

11 .A equipe de Enfermagem da Ala de Isolamento irá levar o corpo ao necrotério. A 

higienização desta maca deverá ser feita pela equipe de higiene da Ala de 

Isolamento. 

1.13.2 Comunicação de óbito Covid-19 - Protocolo SPIKES 

Fluxograma comunicação de óbito Covid-19 - Baseado no Protocolo SPIKES (Comunicação de más noticias) 

Checsr d•dos c:o<retos do p•oent• p•r• 
evn:a.r •nganos Prontuâro • non-e do 

famolllr pr.neip1I 

Confrmor d1dcs (nome completo. grau de 1>3r11ntesco noma 
do p•c:iente. da ta de na1CWT1emo do paciente) 

"Se trata de um assunto delicado , onde voce está? Está 
ac ompanhado? Sente· se, por fa vor!''. 

•o q ue roo fa lado sobre o c aso do paciente.,.... 

Escute atent1ment• paras aba oquE d~a. con~ndo 
desnform1~s e enuando no assunto 

" lnfeliu nente tenho má 5 notícia s ". Explique sobte o 
quadro calmemente • st>m te<rras téontOO> " lnfehtmente 
el• foi a Ôb 1t o u. Agusrdt a reação do famalia.r 

.. Tem alguma dÚV1da?'' " Está se sentindo mal?'-' 

Aoona1 t@-óe de 1pot0 "'Quem poderá auxiliar nos 
trâmi tes e documentos além do senh or ?". 

Chamada 
Telei:inoca 

Checar u exs te algum d1do din1CO 
alem do COVI0-19 que sejl ~1nte 

ubti 

O boto antes de 24 h de internação 

O boto depois de 24 h de internação 

"-.. ,,......C_h_e_c-ar_b_o_le-t1-~-s -fo-rn_e_c_td_o_s"""' 

---------·························· 
O Õbn.o di..,rante • pandemcl i 
por Covld·l9 tem algum1s i 
car1aeost1cas .rnponsnte-s ! 
• Podo u1-< tn.tito : 

ft.,quente ! 
l 

• Oev-• ser c:om..inteado a l 
dGtâna.l l 
• 1 

• E con1d.,1do agudo. ! 
com pouca ha tÕ<ia i 
privia s r;nlficetw1 ! 
Possuo p1nicut.srldadH ! 

! QUl""tO ao h.nersl 
L. ....... ·-·--··-·---·-·-·--··- .. J 
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1.13.3 Óbito do Recém Nascido de Puérpera com suspeita de COVID 

Critério: Recém-nascido proveniente de casa pós alta da Santa Casa até 28 dias de nascido. 

1. Caso suspeito no recém-nascido: 

a. RN de mães com histórico de infecção suspeita ou confirmada por COVID 

até 28 dias após o parto; OU 

b. RN diretamente exposto a pessoas infectadas pelo COVID (familiares, 

cuidadores, equipe médica e visitantes) . 

2. RN evoluiu a óbito confirmado pelo pediatra; 

3. Comunicar a mãe sobre o óbito; 

4 . Permitir que a mãe veja a criança; 

5. O preparo do corpo do recém-nascido será no local onde foi prestado os cuidados 

(Bloco Materno-Infantil). Colocar compressa com Optigerm cobrindo nariz e boca 

da criança. Deverá ser colocado no saco plástico (disponível na Farmácia) ; 

6. Comunicar a funerária sobre o óbito do recém-nascido (com a DNV preenchida, 

com a declaração de óbito preenchida). 

7. Orientar a família sobre o isolamento social. 

8. Fazer a Notificação de Paciente com Suspeita de Covid. 

Critério: Recém-nascido no pós parto imediato sem ter tido alta da Santa Casa 

Seguir o Protocolo de Boas Práticas de Obstetrícia. O preparo do corpo deverá ser 

feito na própria Sala de Parto (parto normal) ou na Sala de Recepção de RN (parto 

cesárea). 

1. Óbito fetal: segue o fluxo institucional já estabelecido. 

2. Óbito neonatal : segue o fluxo institucional já estabelecido. 
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1.14 Rotina de Alta Hospitalar na Ala de Isolamento 

1. Paciente recebeu alta médica; 

2. Médico irá realizar pelo sistema a receita médica e o atestado, quando necessário; 

3. A enfermeira entrará em contato com a escriturária (dias da semana) ou com a 

Secretaria (final de semana e feriado), a mesma irá imprimir e solicitar ao médico 

do Ambulatório (que deverá estar ciente do processo) para assinar, entregar após 

na Secretaria ; 

4. A Enfermagem da Ala de Isolamento irá orientar o paciente sobre a receita, 

atestado e exames realizados; 

5. Uma troca de roupa limpa deverá ser trazida pela família , entregue para a 

Secretaria, que irá colocá-la em um saco transparente fechado e encaminhará para 

Sala de Armazenamento; 

6. A Enfermagem irá orientar o paciente a se banhar novamente com água e sabão, 

será entregue a ele sua roupa limpa; 

7. O paciente será encaminhado de máscara até o elevador da Ala de Isolamento; 

8. Irá passar pela Secretaria onde pegará o atestado (se necessário), receituário e 

impresso de orientações ao paciente e familiar. 

9. Os materiais e medicamentos que estiverem no quarto do paciente deverão ser 

descartados. 

1 O. Passar as informações de Como Lidar com Isolamento em Domicílio para o 

paciente. 

1.14.1 Orientações na alta hospitalar: Como lidar com isolamento em domicílio? 

Este impresso será entregue aos pacientes na alta hospitalar que devem seguir 

período de quarentena em isolamento em casa . 

( 
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~ PROTOCOLO INSTITUCIONAL Nº Documento: 

c:arolftla Data da Emissão: Nlallzeíros 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 Revisão nº: 

Fluxo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de Data desta Revisão : 
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ISOLAMENTO EM CASA 
CORONAVÍRUS 

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO EM CASA 

INST-POP-003 

01/03/2020 

00 

01/03/2020 

01 /03/2021 

Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70% frequentemente (todos da casa); 
Utilizar máscara o tempo todo (todos da casa); 
Ao tossir ou espirrar todos devem cobrir a boca e o nariz com lenço de papel ou cotovelo dobrado e 
na sequencia higienizar as mãos; 
Se for cozinhar, usar máscara cobrindo boca e nariz todo o tempo; 
O paciente isolado deve dormir em outro cômodo da casa, separado; 
Manter o ambiente de isolamento arejado: janela aberta e a porta fechada; 
Evitar estar no mesmo ambiente que outras pessoas. Se for necessário compartilhar ambientes, 
certifique que estão bem ventilados; 
Manter a distância mínima de 01 metro entre o paciente e os demais moradores da casa; 
Reduzir o número de cuidadores e não receber visitas; 
Depois de usar o banheiro lave as mãos com água e sabão e sempre limpe vaso, pia e demais 
superfícies com álcool ou água sanitária; 
Lavar louças com água e sabão. Lavar roupas com bastante sabão. 
O fixo produzido pelo paciente deve ser separado e descartado em saco de lixo fechado. Fazer a 
higiene completa da pessoa que manusear o fixo. 
Quem for limpar a casa deve usar máscaras e luvas. Jogar luvas e máscaras no fixo e higienizar as 
mãos em seguida 
Usar água sanitária diluída (uma colher de sopa para 1 L de água}, deixar agir por aproximadamente 
1 O a 15 minutos. 
Limpar chão, torneiras, maçanetas, vaso sanitário, interruptores, telefones, teclados com álcool 70% 
ou água sanitária. 
Separar: roupa de cama, toalha de banho, prato, talheres, copo, escova de dente e outros objetos 
apenas para uso do paciente. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. Alimentos e bebidas 
também não devem ser compartilhados. 
Se uma pessoa da casa tiver diagnóstico positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 
dias. 
Caso outro familiar da casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 
dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade para respirar, ele deve procurar atendimento 
médico. 
Sintomas: febre, tosse seca, coriza ou problemas respiratórios 

Vamos unir nossas forças! Juntos vamos vencer! 
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1.15 Fluxo das Notificações 

Ver fluxo de Notificações de Casos Suspeitos e Confirmados de COVID-19 
(Anexo) 

2 FLUXO DE ROTINAS PARTURIENTE, PUERPÉRIO E RN COVID -
casos suspeitos e confirmados 

1. Para atendimento à gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido com suspeita 

ou diagnóstico de COVID-19 seguir os fluxogramas: 

a. Fluxo de Atendimento com Síndrome Gripal (Anexo) 

b. Fluxograma de atendimento a Gestante e Parturiente com suspeita ou 

diagnóstico de COVI0-19 (Anexo); 

e. Fluxograma de Parto Normal em Parturientes Suspeitas e Confirmadas de 

COVI0-19 (Anexo); 

d. Fluxograma de Parto em Parturientes Cesárea COVID-19 (Anexo). 

2.1 Puerpério e Alojamento Conjunto 1 

1. A mãe e o nascituro permanecerão em alojamento conjunto até a alta hospitalar 

em até 24 horas (alta precoce), salvo intercorrências clínicas maternas ou 

neonatais; 

2. Orientar a mãe sobre a adequada higiene das mãos, etiqueta respiratória e 

utilização de máscara descartável. 

3. Disponibilizar o EPI adequado para a mãe (máscara cirúrgica) ; 

4. Não realizar procedimentos que gerem aerossóis; 

5. Manter quarto privativo com um distanciamento mínimo de 01 metro entre o leito da 

puérpera e do bercinho do recém nascido. 

6. Os quartos de isolamento estão previamente destinados para este pú 

separadamente do fluxo não-COVID. 

7. A equipe assistencial também é específica . 

1 Conforme Nota Técnica 0712020- DAPESISAPESIMS 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Fluxo de Atendimento ao Paciente com Suspeita ou Diagnóstico de 

COVID-19 na Instituição 

2.2 Acompanhantes I visitantes2 

Nº Documento: INST-POP-003 

Data da Emissão: 01 /03/2020 

Revisão nº: 00 

Data desta Revisão: 01 /03/2020 

Validade: 01 /03/2021 

1. Está sendo restrita a permanência do acompanhante / visitante devido ao risco de 

contaminação e a fa lta de insumos de proteção individual. Portanto, estabelecemos 

que, após o nascimento, a pessoa de escolha da mãe entra e visita o binômio por 

um tempo restrito de aproximadamente 30 minutos. Este visitante é orientado 

quanto às rotinas do alojamento conjunto e sobre higiene das mãos. 

2. Não é permitida a presença de acompanhante no pré parto e durante o parto. Os 

pacientes devem manter os seus dispositivos de comunicação eletrônica para 

faci litar as interações com os entes queridos. No caso de famíl ias que não 

possuem o recurso tecnológico a instituição disponibi liza, junto com a nossa 

Psicóloga Hospitalar, um tablet onde na Sala de Acolhimento esta família consegue 

contato com a puérpera. 

3. Nos casos de gestantes, parturientes e puérperas menores de 18 anos é permitido 

um acompanhante durante a internação, podendo ser real izada a troca deste 

acompanhante a cada 12 horas (07h e às 19h). 

2.3 Aleitamento Materno 3 

1. Estimular o aleitamento materno, salvo em intercorrências clínicas com o binômio; 

2. Orientar a mãe sobre a adequada higiene das mãos, etiqueta respiratória e 

utilização de máscara descartável; 

3. Disponibilizar o EPI adequado para a mãe; 

4. Durante a amamentação, a mãe deverá utilizar a máscara cirúrgica e higienizar as 

mãos antes e após de tocar no RN; 

5. A equipe deve seguir precaução de contato e gotículas; 

6. Alternativamente a mulher poderá utilizar a ordenha manual ou por bomba 

conseguir amamentar. 

~ 2 Considerara Lei nº 12.89512013 e Nota Técnica 0312020 SES 0110412020. Manejo do Ciclo Gravfdico ~ 
Puerperal. 
3 Nota Técnica 0712020 OAPESISAPESIMS e Nota Técnica 0312020 Secretaria do Estado de São Paulo 

SESP-SP. i\ ~0~'f_~·/ _ /,-
{J _,,.,.,~.~~,_.. / ~ / 
v~ e\_,/ 
v~ <=» 
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2.4 Alta Hospitalar4 

RN prematuros ou com agravos tanto pela suspeita de COVID quanto de outras 

patologias serão transferidos para UTI Neonatal via CROSS. 

2.4.1 Alta hospitalar para RN sem complicações: 

1. Alta precoce até 24 horas, salvo em caso de intercorrências clínicas; 

2. Orientar a mãe para sinais de alerta de adoecimento do RN: 

a. Esforço respiratório; 

b. Prostração; 

c. Febre; 

d. Choro sem causa aparente; 

e. Falta de disposição para mamar. 

3. Indicar a quarentena domiciliar durante 14 dias; 

4. Orientar a mãe para manutenção dos cuidados de higiene das mãos e uso de 

máscara em casa, assim como o distanciamento de no mínimo 01 metro. 

5. Uma vez por semana a instituição encaminha por e-mail para o Departamento de 

Saúde de São João da Boa Vista, Aguai e Águas da Prata a relação de todos os 

nascimentos visando ter seguimento no atendimento na Unidade Básica de Saúde 

(puericultura e puerpério) . 

6. No caso da mãe com suspeita ou confirmado de COVID será enviado via e-mail 

para os municípios de origem no mesmo dia da alta hospitalar. 

3 FLUXO DE ROTINAS DOS SETORES DE APOIO 

3.1 Rotina da Secretaria 

3.1.1 Paciente proveniente de São João da Boa Vista 

1. A UPA ou Unidade Básica de Saúde entrará em contato com a Secretaria; 

4 Nota Técnica 0712020 DAPESISAPES/MS 
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2. A secretaria insere os dados do paciente na planilha de controle de pedido de 

vagas e transfere a ligação ao médico da Ala de Isolamento; 

3. Após o aceite da vaga a Enfermagem da Ala de Isolamento entra em contato com 

a Secretaria informando qual o leito que foi cedido; 

3.1.2 Paciente proveniente de Aguaí ou de Águas da Prata 

1. O médico do Pronto Socorro Municipal de Aguaí entra em contato com o médico 

P2 do Ambulatório de Urgências da Santa Casa passando o caso; 

2. Caso o médico aceite o caso o paciente deverá vir com a internação pronta ; 

3. A enfermeira de Aguaí e Aguas da Prata deverão preencher o arquivo SBAR 

Formulário de transferência de Pacientes com os dados do paciente e 

encaminhar para a Santa Casa por email para 

atendimentoaocliente@santacasasaojoao.com.br; 

4. A secretaria insere os dados do paciente na planilha de controle de pedido de 

vagas e transfere a ligação ao médico da Ala de Isolamento; 

5. Após o aceite da vaga a Enfermagem da Ala de Isolamento entra em contato com 

a Secretaria informando qual o leito que foi cedido; 

3.1 .3 Fluxo de internação 

1. A internação será feito no fluxo normal de impressão, colocado o conteúdo no 

envelope pardo identificado com uma etiqueta com os dados do paciente; 

2. Este envelope ficará guardado na Secretaria aguardando a retirada do mesmo pela 

escriturá ria. 

3. A Secretaria irá digitalizar o termo de autorização de Hemotransfusão assinado e 

colocar na Pasta A la de Isolamento e salvar na pasta relacionada ao leito 

paciente; 

4. Em caso de alta hospitalar a Secretaria comunica o responsável pelo telefon e , L. 

solicita uma troca de roupa. Ao chegar, a Secretaria irá deixar esta roupa na Sa a 

de Armazenamento de Materiais da A la de Isolamento e comunicar a Enferma~e . 

(ver Fluxo de Alta Hospitalar na Ala de Isolamento); 

5. Em caso de óbito do paciente a Secretaria entrará em contato com o respons 1 

pelo paciente e antes de transferir ligação irá confirmar os dados Í~~~ientes e 
;-..'b> o.'I 

cl·:~ / 
\] ~'b> 4 
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em seguida transferir a ligação para o enfermeiro da Ala de Isolamento, que irá 

comun icar a notícia do falecimento (ver Fluxo de Óbito na Ala de Isolamento); 

3.1 .4 Uso dos Elevadores 

CORONAVÍRUS 
COMO EVITAR A PROPAGAÇÃO EM ELEVADORES 

1-·Procurc ev11a r o uso do elevodor quando 
osuvcr chelô, espere a próXJma viagem. 

1 1 1 ••••• 
flW 

3. •Acione o bota o de chamada de pavimento 
e o bolão de cabina com o auxilio de um lenço de 
papel descartável u use o cotovelo 

5-• Ao viaiar no elevador evite encostar nas paredes 
da Cabina. 

1 

7 • se passivei va pelas escadas e não use 
o cornmno, caso precise utilize um lenço 
descartavel e h191ernz:e as suas mãos 
imcdialamcntc após subir ou descer 

• 
t 

4-·As pon.1s. d(l' pnv1monto dO tipo Eixo Vorhc.11, 
ou soja, oquolos Quo otlo nocoGsorlo puxllr com 
a m:'lo pnra entrar e empurra«ltl'J para sair da 
cabina, ftlç...t também com o uso da um IAnço 
do p.lpol d()scartôvot 

1 

6· · A mosma recomendação acima valo para os 
botões e puxadores de porta Que ficam no 
pavimen10.0cssa forma \/OC4 estara ron1tíbulndo 
pare a não propaqa do Coronavirus COVl0-19) 

CONTAMINACAO 

F nte: Abocl As~oc1ilçi)o dilS Empresas Bros lctrn~ oo Elovaoorc 
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3.2 Rotina da Lavanderia para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. O horário para retirada de roupa suja das alas de internações segue da seguinte 

forma: 

a. Seção A, B, D, UTI , Bloco Operatório, Ambulatórios, Dedini , Executiva e 

Bloco Materno-Infantil: 06h, 09h30, 12h30, 15h30, 19h. 

b. Alas de Isolamento: a coleta nesta área será no mesmo horário que nas 

demais áreas de assistência, porém deve ser coletado por último. As roupas 

sujas devem estar em sacos brancos, fechados com abraçadeira de nylon, 

identificado por fora do saco como "ALA DE ISOLAMENTO". 

c. Nas salas ci rúrgicas: nas cirurgias contaminadas e pacientes COVID será 

colocada as roupas sujas no saco vermelho, fechados com abraçadeira de 

nylon e identificado por fora como "Sala xx, nome de quem fechou o 

hamper, data, horário, e COVID" 

2. Os colaboradores da Lavanderia que recolhem e que processam as roupas sujas 

acrescentarão o avental ao seu EPI usual (máscara descartável, gorro, luva de 

borracha amarela ranhurada , cano longo, bota de borracha). 

3. As roupas limpas deverão ser entregues nos setores embalados ou dentro do 

carrinho de transporte fechado. 

3.3 Rotina do Laboratório para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

Na Ala de Isolamento irá ficar uma maleta contendo o material necessário para 

exame de laboratório, será de responsabilidade da Enfermagem colher o 

Quando necessária reposição: comunicar o laboratório do que está faltando. 

1. Encaminhar por pasta compartilhada ou e-mail o pedido de exame solicitado pelo 

médico, contendo o nome e CRM; 

2. O técnico ou enfermeiro irá colher as amostras conforme orientação de quantidad 

e frasco; e.~ ,, 

~·rt'f.-· ,_. -7 
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3. Serão colocadas essas amostras em uma frasqueira própria , e comunicado o 

laboratório; 

4. Encaminha-la para Área Contaminada, no local adequado; 

5. Laboratório virá pegar as amostras, com uma nova maleta (utilizando luva, 

máscara e avental) e encaminhará amostra para laboratório; 

6. A frasqueira recolhida será higienizada pela Enfermagem e retornará ao setor; 

7. Os resultados de exames serão visualizados pelo sistema; 

8. Após alta hospitalar será impresso os exames pelo laboratório e entregues para 

escriturária , que irá anexar com o prontuário. 

3.4 Rotina da Nutrição para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. A Enfermagem do noturno será responsável em realizar o censo de nutrição 

diariamente e enviar por e-mail para a cozinha , anotando tipo de dieta, categoria e 

jejum para exame; 

2. A nutrição entregará a dieta, conforme horários estipulados: 08h café da manhã, 

11 h almoço, 14:30h café da tarde, 17h jantar, 19h ceia ; 

3. Será entregue a alimentação na sala de armazenagem no carrinho da copa , 

identificando todas as marmitas com nome do paciente, leito; 

4. A Enfermagem do isolamento irá pegar o carrinho da alimentação e encaminhar 

para os leitos devidamente identificados; 

5. Ao terminar irá higienizar esse carrinho corretamente e coloca-lo na sala de 

armazenagem; 

6. Serão fornecidos talheres e marmitas descartáveis para todos pacientes do 

isolamento; 

7. Água deverá ser fornecida nas garrafas descartáveis, juntamente com copos; 

8. Os pacientes serão orientados a desprezar essas garrafas, talhares, copos e 

marmitas no lixo vermelho dos quartos; J 
9. No caso de alteração na dieta a Enfermagem irá comunicar por telef~~· ~ 

_.l ~o "'1.. 
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3.4.1 Fornecimento de Refeição aos colaboradores da Ala de Isolamento 

1. A Nutrição irá entregar a refeição conforme escala dos funcionários da Ala de 

Isolamento; 

2. A equipe da Nutrição irá se paramentar com a máscara PFF1 e deverá manter o 

álcool em gel no carrinho de Nutrição; 

3. Higienizar as mãos antes e depois do procedimento; 

4. Entrega de refeição: 08h café da manhã, 11 h almoço, 14h café da tarde, 19h janta 

e é deixada a ceia para o plantão noturno. 

3.4.2 Abastecimento de Chá, Café e Leite para colaboradores na Ala de Isolamento 

1. A Nutrição irá até a Sala de Armazenagem da Ala de Isolamento com os bules e irá 

fazer o abastecimento; 

2. As garrafas precisam estar higienizadas e disponíveis no local para enchimento; 

Caso as garrafas não estiverem disponíveis a equipe da Nutrição irá retornar ao 

SND; 

3. Os horários para abastecimento das garrafas são: 

a. Café da manhã: 08h 

b. Café da tarde: 14h30 

c. Ceia: 19h 

3.5 Rotina de Exames de Imagem para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. Médico realizará o pedido pelo sistema, o mesmo será encaminhado pela pa( a -

compartilhada e comunicado o setor de imagem; ~ 
2. A equipe do setor de imagem irá organizar o atendimento rápido desse paciente; 

3. Irá solicitar o paciente por telefone; 

4 . A Enfermagem irá preparar o paciente conforme a necessidade, se consc ient~Ef 

orientado colocar máscara, se entubado, respira r de transporte; e-~· ~ ~ 
~< .. ._: /j 
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5. Um técnico de Enfermagem junto ao maqueiro encaminha o paciente ao setor de 

imagem, realiza o exame e retorna para o setor; 

6. Cliente retorna diretamente para o quarto; 

7. Maqueiro não entra na Ala, somente até o hall ; 

8. Segue a desparamentação conforme orientado; 

9. Maqueiro encaminha a maca para higienização e guarda em local adequado; 

1 O.A imagem será colocada em sistema, e o laudo enviado via e-mail. 

Observação: sempre que possível o exame será realizado a beira-leito, evitando o transporte 

deste paciente. 

3.6 Rotina da Farmácia para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. O enfermeiro das Ala de Isolamento, após o médico realizar a prescrição médica, 

deverá conferir aprazar e encaminhar a prescrição médica para farmácia através 

da pasta comparti lhada; 

2. A farmácia irá receber a prescrição médica e o gasto de cada paciente; 

3. A medicação será dispensada a cada 06hrs para ambas as Alas; 

4. Separar a medicação em um saco, contendo tudo que for necessário junto ao 

gasto, colocar nesse saco a cópia da prescrição; 

5. Serão dispensados frascos das medicações que deverão ser identificadas e 

guardadas nas gavetas; 

6. Evitar levar material que não será utilizado nessa área. 

3.6.1 Consumo interno: 

7. O enfermeiro das Alas de Isolamento, após o médico realizar a prescrição mé .ica, 

deverá conferir, aprazar e encaminhar a prescrição médica para farmácia atr 

da pasta compartilhada; 

8. A farmácia irá receber a prescrição médica e o gasto de cada paciente; 

9. Deverá imprimir e conferir novamente a prescrição; 

1 O.A medicação será dispensada a cada 06hrs para amb s as Alas; fl>.~ ·l' 
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11 . Separar a medicação em um saco, contendo tudo que for necessário junto ao 

gasto, colocar nesse saco a cópia da prescrição; 

12. Encaminhar para sala de armazenamento os sacos e comunicar a Enfermagem por 

telefone; 

13. Quando for de necessidade outra medicação ou material, será enviado um novo e

mail para a farmácia e comunicado por telefone; 

14. Serão dispensados frascos das medicações que deverão ser identificadas e 

guardadas nas gavetas; 

15. Lembrando que tiras de glicemia, lancetas, seringas de insulina, insulina, 

micropore, fita adesiva , esparadrapo entre outros deverá ser sol icitado de uma só 

vez no início de cada plantão, quando houver necessidade. 

Evitar levar material que não será uti lizado nessa área. 

1. Os itens de consumo interno do setor deverão ser solicitados pelo 

enfermeiro, via Requisição Eletrônica da Wareline, entre os horários das 06h 

e às 1 Oh , prevendo um consumo de 24 horas. Cada ala terá a sua própria 

requisição. 

2. A Enfermagem irá avisar a Farmácia que a requisição está pronta no 

sistema; 

3. Os itens micropore, fita adesiva, esparadrapo, Berotec, Atrovent, insulina 

não necessitarão da guarda e entrega do frasco à Farmácia. 

3.6.2 Consumo do paciente 

3.6.2.1 Dispensação: 

1. A Enfermagem irá avisar a farmácia que a prescrição do paciente está 

pronta na pasta ALA DE ISOLAMENTO / Leito do paciente I dia; 

2. A Farmácia irá imprimir 2 vias da prescrição, sendo que a 1ª via s 

encaminhada para o setor (para fins de conferência do medicamento sen o 

descartada no final do dia) e a 2ª via ficará arquivada na Farmácia. 

3. A Farmácia irá separar os medicamentos que serão administrados das 06h 

às 12h, das 13h às 18h, das 19h às 24h das 01h às 06h. v.~,, \ 

e ·'"' 
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4. Após a baixa na conta do paciente, o medicamento e material separado 

serão colocados no saco individual , com a 1 ª via da prescrição, com 

identificação por fora do saco com o nome do paciente. 

5. Todos os sacos deverão ser colocados no contêiner e deixados na Sala de 

Recebimento de Materiais, na bancada da Farmácia. Voltar o contêiner 

vazio à Farmácia e avisar a Enfermagem que o medicamento está pronto. 

6. No caso dos antibióticos o médico deverá ser preencher todos os campos 

da ficha de antimicrobiano no sistema. A Farmácia irá abrir a ficha e no 

primeiro dia colocar todas as datas do tratamento e abrir diariamente para 

assinar na data correspondente, na ficha digital. 

7. Na ficha de albumina o médico tem que preencher todos os campos e a 

Farmácia irá anotar início e validade na ficha dig ital. 

8. Psicotrópicos de reposição: preencher a receita via sistema, incluir o lote e 

validade na própria ficha e o casco deverá ser descartado pela 

Enfermagem. 

3.6.2.2 Devolução 

9. Os itens de consumo do paciente que entraram no quarto do paciente não 

deverão ser devolvidos; 

1 O. Os itens de consumo do paciente que estão no posto de Enfermagem, 

porém não entraram em contato com o paciente deverão ser registrados na 

ficha de devolução digital (na cor preta): 

a) Ampolas (vidro e plástico): Enfermagem deve higienizar com álcool 

70%, colocar na bandeja e deixar na bancada da Sala de Recebimento 

de Material ; 

b) Seringas, agulhas, abbocath, urokit, sondas, dentre outros (plástic 

papel): Enfermagem deve colocar na bandeja na Sala de Recebimen 

de Materiais. A equipe da Farmácia deverá levar a sua própria bandej , 

papel toalha, um par de luvas e uma máscara descartável e fará a 

higienização com álcool 70% dos materiais e medicamentos que estão 

na bandeja de devolução ante 7de encaminhar à ~f~rmácia pa a 
~o«'~'(~ 
~ . .,,i~1,' ~ .//. 
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devolução na conta do paciente. Farmácia registra a devolução e anota 

o número de movimento em vermelho e pinta o item devolvido em 

amarelo (digital). 

3.7 Rotina do Banco de Sangue para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

3.7.1 Solicitação de hemocomponente: 

1. O médico deverá prescrever a quantidade e o hemocomponente desejado 

na prescrição médica digital do dia; 

2. Em seguida , o médico preenche todos os campos do formulário de 

transfusão sanguínea, incluindo diagnóstico do paciente e resultados dos 

exames; 

3. 7 .2 Coleta de amostra 

1. A Enfermagem deverá colher as amostras de sangue para transfusão (salvo 

se o paciente já for transfundido em menos de 72 horas ligar no banco de 

sangue para saber se a amostra está válida); 

2. Os tubos de coleta estarão na Ala de Isolamento, identificado como Banco 

de Sangue e etiquetados apenas para incluir o nome do paciente (em lápis) 

após a higienização do tubo coletado; 

3. A enfermeira irá encaminhar ao banco de sangue o pedido de 

hemocomponente digital e a ficha de autorização de pedido de 

transfusão, previamente digitalizado pela Secretaria no ato da internação 

do paciente, por e-mail agencia.sjbv@corp.grupobioclinica.com.br e avisar 

pelo ramal 11 35 sobre o envio. Caso o paciente venha transferido de outra 

ala de internação o enfermeiro do setor de origem deverá pedir par a 

Secretaria digitalizar o termo de autorização de transfusão e colocar 

arquivo na pasta do paciente na Ala de Isolamento; 

4. A Enfermagem armazenará as amostras em maleta de col~.t2 de amostra 
~e< ·~ 

(a mesma do laboratório); . 'b~°,.,,.,"' " 
~ ..... ·':I" v'b " 

~'b ~~· 
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5. Pela Porta do Elevador, a equipe do Banco de Sangue (paramentada com 

máscara descartável , luva, avental descartável sobre o jaleco e óculos de 

proteção) irá retirar a amostra da maleta de coleta da Ala de Isolamento, 

transportando em maleta própria até o banco de sangue. 

3.7.3 Transfusão de sangue na Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. Após todos os testes o Banco de Sangue entrará em contato informando 

que o hemocomponente está pronto para iniciar a transfusão; 

2. Neste momento, a Enfermagem do setor Ala de Isolamento irá entrar no 

quarto do paciente paramentado para verificar os sinais vitais (pressão 

arterial menor que 160x100 mmHg, frequência cardíaca menor que 100 bpm 

e temperatura menor que 37,5°C) . Este colaborador deverá permanecer no 

quarto até a instalação do hemocomponente; 

3. Outro colaborador da Ala de Isolamento ligará no Banco de Sangue e 

comunicará sobre os sinais vitais; 

4. Serão autorizadas transfusões fora deste padrão se o médico do setor 

solicitar e autorizar. Será anotado nas observações do carimbo que o 

médico autorizou a transfusão fora dos padrões dos sinais vitais permitidos. 

Se os sinais vitais estiverem de acordo a Enfermagem deverá comunicar o 

banco de sangue para a entrega do hemocomponente; 

5. A entrega do hemocomponente somente acontecerá após a assinatura do 

pedido de transfusão pelo médico responsável na Ala de Isolamento. A 

impressão do pedido será feita no Banco de Sangue, anexada a uma 

prancheta de acrílico e o médico plantonista irá assinar o pedido na porta a 

Ala de Isolamento, no ato da entrega do hemocomponente. A higienizaçã 

da caneta será feita juntamente com as amostras no Banco de Sangue. 

6. O Banco de Sangue entregará o hemocomponente na porta 

Recebimento de Material, juntamente com o equipo para iniciar a transfusão. 

~ 
/>/ 
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Colocar a placa de acrílico de identificação de reação transfusional na 

mesinha, do lado de fora do quarto. 

7. O técnico de Enfermagem deverá informar ao paciente sobre os riscos 

transfusionais, chamar a Enfermagem pela campainha caso sinta sintomas 

como vômitos, urticária (abdôme e pernas), falta de ar, tremores e calafrios. 

a) Em caso de reação transfusional a Enfermagem deverá parar 

imediatamente o hemocomponente, verificar os sinais vita is do 

paciente, chamar a enfermeira e comunicar o médico. Caso seja 

diagnosticado pelo médico reação transfusional avisar de imediato o 

banco de sangue para determinar condutas. 

8. Após 01 hora do início da transfusão e após o término deverá ser verificado 

novamente os sinais vitais. 

Nome 

Quarto Leito 

Resp Instalação Data 

lnic1o(hr) PA Pulso Temp( Resp 

Me1o(hr) PA Pulso Temp Resp 

F1m(hr) PA Pulso Temp Resp 

Ocorrênaas 

ABO,RH PAI Prova Cruzada 

9. Caso ocorra a perda do hemocomponente por acesso venoso ou reação 

transfusional relatar nas ocorrências dos sinais vitais e nas evoluções 

multidisciplinares do paciente. 

1 O. Tempo de transfusão: 

Concentrado de hemácias 

Concentrado de Plaquetas 

Plasma Fresco Congelado 

Crioprecipitado 

Infundir em gotejamento lento em até no máximo 04 horas 

Infundir em gotejamento rápido em até no máximo 01 hora, 

com intervalos de 02 a 05 minutos entre as unidades. 

Infundir em gotejamento rápido de 30 a 60 minutos. 

Infundir em gotejamento rápido em até no máximo 01 ho 

com intervalos de 02 a 05 minutos entre as unidades. 
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3.8 Rotina da Central de Material Esterilizado CME para Ala de Isolamento 

Para as demais áreas da instituição mantém a rotina pré-estabelecida. 

1. A CME irá: 

a) Dispensação de material estéril para as Alas de Isolamento nos 

horários das 06h às 07h, o material será retirado pelo colaborador da 

Ala de Isolamento; 

b) Os materiais sujos nas Alas de Isolamento será retirado pelo 

maqueiro da CME nos horários das 08h às 09h e das 16h às 17h, na 

sala de material sujo e não no expurgo dentro do setor; 

c) Na ausência do maqueiro, será escalado o próprio colaborador da 

CME para retirada deste material ; 

2. Nas Alas de Isolamento deverá ter uma escala de serviços pré-definida de 

quem irá retirar o material na CME: 

a) Antes do colaborador da Ala de Isolamento se paramentar ele 

deverá ir até a CME e retirar o material que irá utilizar no decorrer do 

plantão, ou seja, plantões diurno e noturno; 

b) A retirada de material sujo do expurgo da Ala de Isolamento será 

feita pelo maqueiro nos horários. 

3.9 Rotina do Centro Cirúrgico para pacientes suspeitos ou confirmados de COVID 

Para as demais cirurgias de urgência a equipe segue paramentação padrão e, no 

caso de necessidade de intubação, esta será realiza na técnica indicada evita 

contaminação por aerossóis (utilizando clampeamento do tubo e filtro). 

1. Acomodar o paciente em uma sala cirúrgica; 

2. Preparar todos os itens necessários para a operação e utilizar itens 

descartáveis, se possível; 

3. Toda a equipe da cirurgia (incluindo cirurgiões, anestesiologistas, técnicos, 

enfermeiros e instrumentadores) devem colocar os EPls antes de entrar na 

sala de operações (ave , máscara N95, ó~.á.Jlos de proteção, 
~'-«.' 

~~º ...... '~ 
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luva de procedimento. O circulante de sala deverá utilizar o capacete 

quando for auxiliar o anestesista na intubação e extubação do paciente. 

4. Para os cirurgiões segue a paramentação cirúrgica normal acrescido de 

máscara N95, óculos de proteção e capacete; 

3.9.1 Desinfecção e descarte final da sala de cirúrgica 

1. Nas salas cirúrgicas: nas cirurgias contaminadas e pacientes COVID será 

colocada as roupas sujas no saco branco, fechados com abraçadeira de 

nylon e identificado por fora como "Sala xx, nome de quem fechou o 

hamper, data, horário, e COVID"; 

2. Todo os equipamentos/dispositivos reutilizáveis devem ser desinfetados de 

acordo com os procedimentos de desinfecção da centra l de material. 

3. Todos os tecidos devem ser desinfetados de acordo com os procedimentos 

de desinfecção da lavanderia; 

4. Em relação às superfícies de objetos (instrumentos e equipamentos, 

incluindo mesa de operação, mesa de instrumentação, maca cirúrgica etc.): 

5. Sangue ou fluidos corporais visíveis devem ser completamente removidos 

antes da desinfecção (conduzidos em concordância com os procedimentos 

padrões para a eliminação de fluidos corporais e sangue); 

6. Todas as superfícies devem ser limpas com um desinfetante contendo uso 

Optigerm, devendo-se deixar agir por 1 O minutos. 

3.9.2 Pisos e Paredes: 

1. Sangue ou fluidos corporais visíveis devem ser completamente removidos 

antes da desinfecção (conduzidos em concordância com os procedimentos 

padrões para a eliminação de fluidos corporais e sangue); 

2. Todas as superfícies devem ser limpas com Optigerm, devendo-se 

agir por 1 O minutos; 

3. Solicitar a desinfecção do ar condicionado. 
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3.1 O Fluxo de Limpeza para Ala de Isolamento 

Ao término de cada plantão o colaborador deverá solicitar na Sala de Limpeza a 

quantidade de Saneantes e sacos (que deverão já vir identificados desta sala) . E antes de 

adentrar ao setor para o início do plantão o próximo colaborador deverá passar na sala 

Central da Limpeza para pegar o que foi solicitado pela equipe de limpeza anterior, e o 

mesmo deverá ser colocado na Sala de Armazenagem. Após o colaborador adentrar o 

setor ele busca o pedido na Sala de Armazenagem e o coloca na Sala de Limpeza que 

existe dentro da Ala de Isolamento. 

A equipe de limpeza deverá limpar frequentemente maçanetas, interruptores, 

bancadas, pias, mesinha externa do isolamento, válvula de descarga e dispenser de 

sabonete e papel toalha. 

3.10.1 Plantão Diurno 

3.10.1.1 Ala de Isolamento 1 - Cuidados intermediários 

1.0 ) Realizar Limpeza Terminal da copa 

2.0 ) Realizar Limpeza Terminal do banheiro dos funcionários (2x dia) 

3.0 ) Realizar Limpeza Terminal da Área de Armazenagem 

4.0 ) Realizar Limpeza Concorrente Diariamente Sala de Estoque / 

Coordenação e de segunda, quarta e sexta realizar Limpeza Terminal. 

5.0 ) Realizar Limpeza Terminal dos Vestiários 

6. 0
) Realizar limpeza Terminal da Sala de descanso 

7.0 ) Realizar Limpeza Terminal do Posto de Enfermagem/Sala de Prescrição 

8.0 ) Realizar Limpeza Terminal/Concorrente dos quartos conforme orientação 

de CCIH 

9.0
) Realizar Limpeza Terminal dos corredores 

10.0 ) Elevador: todas as vezes que for utilizado deverá realizar 

Terminal , no caso de não utilização durante todo o plantão, a 

Terminal deverá ocorrer no final da tarde. 

11 .0
) Realizar Limpeza Terminal da Área Suja 

12.º) Realizar Limpeza Terminal da Sala da Higiene (DML) 

13.0
) Realizar Limpeza Terminal dos carrinhos de limpeza ~e.~~.l 

@ ~ ~!?' 
~ c)1.v;->· 
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3.10.1.2 Ala de Isolamento 11- Cuidados Intensivos 

1°) Realizar Limpeza Terminal da copa 

2°) Realizar Limpeza Terminal do banheiro dos funcionários 

3°) Realizar Limpeza Terminal do Conforto Médico 

4°) Realizar Limpeza Terminal dos Vestiários 

01/03/2021 

5°) Realizar Limpeza Terminal do Posto de Enfermagem/Sala de Prescrição 

6°) Realizar Limpeza Concorrente da Sala de Guarda de Equipamentos 

7°) Realizar Limpeza Imediata dos quartos conforme orientação de CCIH 

8°) Realizar Limpeza Terminal dos corredores 

3.10.2 Plantão Noturno 

1.0
) Realizar Limpeza Concorrente da copa de ambas as alas; 

2.0
) Realizar Limpeza Concorrente do banheiro dos funcionários de ambas as 

alas; 

3.0
) Realizar Limpeza Terminal da Área de Armazenagem; 

4.0
) Realizar Limpeza Terminal dos Vestiários de ambas as alas; 

5.0 ) Realizar Limpeza Terminal do Conforto Médico; 

6. 0
) Realizar Limpeza Terminal da Sala de descanso; 

7.0
) Realizar Limpeza Concorrente do Posto de Enfermagem/Sala de 

Prescrição; 

8 .0 ) Realizar Limpeza Imediata dos quartos conforme orientação de CCIH; 

9.0 ) Realizar Limpeza Concorrente dos corredores de ambas as alas; 

10.0 ) Elevador: todas as Vezes que for utilizado deverá realizar Limpeza 

Terminal , no caso de não utilização durante todo o plantão, a Limpeza 

Terminal deverá ocorrer no final da tarde; 

11 .0 ) Realizar Limpeza Terminal da Área Suja; 

12.0 ) Realizar Limpeza Terminal da Sala de Armazenagem da Higienização; 

13.0 ) Realizar Limpeza Terminal dos carrinhos de limpeza. 

c'~~~.~:;:~~{;:2 
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3.10.3 Fluxo de limpeza concorrente e terminal 

3.10.4 Quarto não contaminado 

Quem 

Profissional da 
Limpeza 

Profissional da 
Enfermagem 

O que vai fazer 

Preparar a 
montagem do 
carrinho de limpeza 
com os produtos 
padronizados na 
Sala da Limpeza 

Limpeza 
concorrente: 

Limpeza de 
mobiliários: Optigerm 

Limpeza de parede: 
Optigerm 

Limpeza do piso: 
Garra 

Limpeza do quarto 
com o paciente 
internado 

Descrição do processo 

Limpeza diária: 

- quarto: limpeza diária, retirar saco de lixo, limpar 
mobiliários, porta, maçaneta, interruptores com Optigerm; 
piso do quarto do Garra. Troca diária do saco de lixo preto. 

- banheiro: lavagem diária começando pela pia, torneira, 
espelho, porta papel toalha, porta papel higiên ico, 
saboneteira , válvula de descarga, vaso sanitário, chão do 
banheiro com Garra. Troca diária do paciente. Troca diária 
do saco de lixo preto. 

- imediata: retirar toda a matéria orgân ica com pano ou 
papel toalha e segue com a limpeza com Garra. 

- limpeza terminal : Paramentação no setor com os EPIS 
(luva de borracha e bota) . Iniciar após a Enfermagem 
esvaziar os materiais de assistência do quarto do paciente. 
Retirar o saco de lixo. Limpar com Optigerm teto, parede, 
luminária, janelas, grade do ar condicionado, interruptores 
e tomadas, portas, maçanetas, cama, colchão, mesa de 
cabeceira, suporte de soro, saídas de oxigênio e ar 
comprimido. Limpar o piso com Garra. Após limpar o piso ir 
para o banheiro pelo teto, parede, porta, pia, torneira, 
espelho, porta papel toalha, porta papel higiênico, 
saboneteira , válvula de descarga, vaso sanitário, chão do 
banheiro com Garra. 

Limpeza concorrente : limpar diariamente com Optigerm 
grade da cama, suporte de soro, mesinha de cabeceira, 
colchão, bomba de infusão. 

- alta do paciente: recolher todos os materiais utilizados 
no paciente como equipas de soro, inalador, máscara de 
nebulização. 

3.10.5 Quarto contaminado isolado por outras patologias 

Quem 

Profissional da 
Limpeza 

O que vai fazer 

Preparar a 
montagem do 
carrinho de limpeza 
com os produtos 
padronizados na 

Descrição do processo 

Limpeza diária: 
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Profissional da 
Enfermagem 

COVID-19 na Instituição 

Sala da Limpeza 

Limpeza 
concorrente : 

Limpeza de 
mobiliários: Optigerm 

Limpeza de parede: 
Optigerm 

Limpeza do piso: 
Garra 

Limpeza do quarto 
com o paciente 
internado 

Validade: 01 /03/2021 

piso do quarto do Garra. Troca diária do saco de lixo 
branco. 

- banheiro: lavagem diária começando pela pia, torneira, 
espelho, porta papel toalha , porta papel higiênico , 
saboneteira, válvula de descarga, vaso sanitário, chão do 
banheiro com Garra. Troca diária do saco de lixo branco. 

- imediata: retirar toda a matéria orgân ica com pano ou 
papel toalha e segue com a limpeza com Garra. 

- limpeza terminal: Paramentação no setor com os EPIS 
(gorro, óculos protetor, máscara descartável, avental 
impermeável , luva de borracha LARANJA e bota) . Iniciar 
após a Enfermagem esvaziar os materiais de assistência 
do quarto do paciente. Retirar o saco de lixo. Limpar com 
Optigerm teto, parede, luminária, janelas, grade do ar 
condicionado, interruptores e tomadas, portas, maçanetas, 
cama, colchão, mesa de cabeceira, suporte de soro, saídas 
de oxigênio e ar comprimido. Limpar o piso com Garra. 
Após limpar o piso ir para o banheiro pelo teto, parede, 
porta, pia, torneira , espelho, porta papel toalha , porta 
papel higiênico, saboneteira, válvula de descarga, vaso 
sanitário, chão do banheiro com Garra. 

Limpeza concorrente: limpar diariamente com Optigerm 
grade da cama, suporte de soro, mesinha de cabeceira, 
colchão, bomba de infusão. 

- alta do paciente: recolher todos os materiais utilizados 
no paciente como equipes de soro, inalador, máscara de 
nebulização. 

3.10.6 Quarto com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 

Quem 

Profissional da 
Limpeza 

O que vai fazer 

Preparar a 
montagem do 
carrinho de limpeza 
com os produtos 
padronizados na 
Sala da Limpeza 

Limpeza 
concorrente: 

Limpeza de 
mobiliários: Optigerm 

Descrição do processo 

Limpeza diária: 

- quarto: Paramentação com os EPIS na porta antes de 
entrar no quarto do paciente( gorro, óculos protetor, 
máscara descartável, avental impermeável, luva 
descartável sobre o avental , luva de borracha LARANJ 
sobre a luva de procedimento e bota. Limpar mobiliári , 
porta, maçaneta, interruptores com Optigerm; piso do 
quarto do Garra. Retirar saco de lixo VERMELHO E 
DUPLO identificado e fechado com dois nós e deixar no 
expurgo, 

- banheiro: lavagem diária começando pela pia, torneira , 
espelho, porta papel toalha, porta papel hig iênico, 
saboneteira, válvula de descarga, vaso sanitário, chão do 
banheiro com Garra. 
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Profissional da 
Enfermagem 

COVID-19 na Instituição 

Limpeza de parede: 
Optigerm 

Limpeza do piso: 
Garra 

Limpeza do quarto 
com o paciente 
internado 

Validade: 01 /03/2021 

- imediata: retirar toda a matéria orgânica com pano ou 
papel toalha e segue com a limpeza com Garra. 

- limpeza terminal: Paramentação no setor com os EPIS 
(gorro, óculos protetor, máscara descartável, avental 
impermeável, luva de borracha LARANJA e bota) . Iniciar 
após a Enfermagem esvaziar os materiais de assistência 
do quarto do paciente. Retirar o saco de lixo. Limpar com 
Optigerm teto, parede, luminária, janelas, grade do ar 
condicionado, interruptores e tomadas, portas, maçanetas, 
cama, colchão, mesa de cabeceira, suporte de soro, saídas 
de oxigênio e ar comprimido. Limpar o piso com Garra. 
Após limpar o piso ir para o banheiro pelo teto, parede, 
porta, pia, torneira, espelho, porta papel toalha, porta 
papel higiênico , saboneteira, válvula de descarga, vaso 
sanitário, chão do banheiro com Garra. 

Limpeza concorrente: limpar diariamente com Optigerm 
grade da cama, suporte de soro, mesinha de cabeceira, 
colchão, bomba de infusão. 

- alta do paciente: recolher todos os materiais utilizados 
no paciente como equipas de soro, inalador, máscara de 
nebulização. 

Observação: Na falta de Optigerm será utilizado álcool líquido a 70% para desinfecção 

de superfícies 

O fluxo de distribuição dos saneantes e desinfetantes segue anexo. 

3.10.7 Fluxo de Higienização dos Elevadores 

1. Efetuar o fluxo de higienização a cada três horas (04 vezes no período diurno e 04 

vezes no período noturno) ; 

2. Limpeza terminal do elevador: Paramentação com os EPIS (gorro, óculos 

protetor, máscara descartável, avental impermeável, luva de borracha laranja e 

bota de PVC). 

3. Limpar com Optigerm com pano umedecido (não aplicar o produto diretamente 

sobre as peças como botões), teto, parede, luminária, porta com eixo vertical , 

e~\' ""\ ~ 1 ~... ... '\'J 
botões, porta, maçanetas. 

4. Limpar o piso com Garra. 

C'~(\'3 c.i"" 7::/ :\_\'3 -·?·'/~ ~ 
~ / 

V 
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3.11 Rotina de Atendimento ao Colaborador com Sintomas Respiratórios 

1. O colaborador que apresentar qualquer sintoma de síndrome gripal (tosse, coriza, 

febre) ou que tiver contato direto com fluídos do paciente suspeito ou confirmado 

deverá ser comunicado imediatamente ao enfermeiro responsável ; 

2. Este colaborador deverá passar por consulta médica para conduta (recomendamos 

coleta de swab de vigilância no tempo adequado e afastamento inicial por 07 dias, 

podendo ser prorrogado por mais tempo) . 

3. Proceder a notificação específica para profissionais da saúde. 

4 CONDUÇÃO DO PACIENTE GRAVE COVJD-19 

4.1 Indicação para Internação 

SRAG 

CN02 ATE 1 

6L/MIN 
. 

INTERNAÇÃO 

1 

1 

NECESSIDADE 
DE VNI 

1 • 
RESPONDEDOR 

ENFERMARIA Reavaliar 1-2h 

... 

IOT - UTI -

Apresentar pelo um dos critérios abaixo: 
Pacientes com necessidade de oxigênio suplementar (cateter nasal 02 > 

l/min) para manter Sp02 > 94% ou FR :5 25 rpm. 
Pacientes que necessitam de suporte ventilatório não invasivo para ma 
Sp02 > 94% ou FR :5 25 rpm. Os pacientes poderão permanecer na 
"ENFERMARIA COVID" desde que utilizem Fi02 :5 50% e PP com delta 10 
cmH20 e o EPAP :5 1 O cmH20 ou PaC02 < 50 mmHg e pH > 7,35. 
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4.2 Indicação para VNI 

VNI em circuitos de BIPAP e CNAF estão contraindicados pela grande 
produção de aerossol. 
Um teste curto (30 min) de VNI pode ser rea lizado para pacientes com 
insuficiência respiratória hipoxemia (IRpA). 
Teste VNI com parâmetros máximos de: Fi02 $ 50% ou PP com delta de$ 1 O 
cmH20 e o EPAP $ 10 cmH20. 
Para permitir VNI com segurança devemos utilizar apenas máscara do tipo "full 
face" acoplada a um circuito especifico de VM conectado ao ventilador 
mecânico. Não utilizar outras interfaces de VNI. 
Uso de filtro barreira (Bactoguard) na saída exalatória dos ventiladores. 

4.3 Indicação para IOT 

Pacientes que apresentam necessidade de 02 suplementar com Venturi 50% 
ou CN02 > 61/min ou VNI com Fi02 > 50% ou PP com delta de >1 0 cmH20 ou 
EPAP >10 cmH20 para manter Sp02 >94% ou FR $ 25 rpm. 

4.4 Realização de nebulização 

Para pacientes suspeitos e confirmados de COVID-19 o uso de nebulizador deve ser 
evitado e substituído pelo Salbutamol spray com espaçador. 

Devido à situação atual de transmissão comunitária e a possibilidade de pacientes 
sem sintomas de COVID estarem transmitindo o vírus, a nebulização nas unidades de 
internação de baixa complexidade e Ambulatórios, mesmo para pacientes sem suspeita 
ou confirmação por COVID-19, deve ser evitada e substituída pelo uso do Salbutamol 
spray com espaçador. 

Para pacientes intubados ou traqueostomizados em UTI pode ser utilizado 
nebulizador conectado em sistema fechado para umidificação. 

Sistema fechado composto pelo nebulizador, 
tubo-t e traqueinha. --.....,. 
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IRpA (COVID-19) 

~----1-..----- Sim 
Indicação imiMnte de 1on• 

Não 
~----...__ _____ Sim 

Contraindicação para VNI? 

N~o 

Teste VNI* por 30 min 

Resposta: 
Melhora do desconforto 

respiratório· FR <24 rpm e Sp0 1 ?. 

94% com Fi0 1 !:': 50% 

4.5 Parâmetros gasométricos 

Sim ! 
Reava liar 
1/ 1 hora 

Não 

Nº Documento : INST-POP-003 

Data da Emissão: 01 /03/2020 

Revisão nº: 00 

Data desta Revisão: 01 /03/2020 

Validade: 01 /03/2021 

. 
. IOT 

precoce 
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4.6 Ajustes iniciais do ventilador mecânico 

Modo PCV 
Volume corrente de 6 mi/kg do peso predito 
PEEP inicial 10-15 cmH20 

Nº Documento: INST-POP-003 

Data da Emissão: 01/03/2020 

Revisão nº: 00 

Data desta Revisão: 01/03/2020 

Validade: 01/03/2021 

Frequencia respi ratória para manter VM 7-10 l/min 
Driving pressure (= Pressão de platô menos PEEP) $ 15 cmH20 
Alvo S02 93-96% 
Colher gasometria arterial 

4.7 Pronar? 

A posição prona esta indicada em quadros agudos, de instalação em ate 72hs 
de SDRA moderado a grave. O paciente deve cursar com persistência da 
Pa02/Fi02 $ 150 após 12-24h de estratégia ventilatória protetora com PEEP 
conforme tabela PEEP vs. Fi02, conforme descrito no fluxograma de VM na 
SDRA. 
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4.7.1 Fluxograma para a posição prona 

' 
Monitorização 

' Seguir chPcklisr 
(vide quadro 

abaixo) 

' Gasometria 1 h 
1 

antes de pronar ' 

' 

Fluxograma para posição prona 

Gasometria lh 
pós-prona 
Se piora 

progressiva da 
oxigenação, 
interromper a 
posiç3o pron~ 

Cuidados com 
pontos de 

pressâo 

Gasometria l h 
artes de retornar 
para supino 

Manter supino e reavaliar 

Manter 
monítorizaç~o 

Gasomet ria 4hs 
pós-supino 

P:l02/ Fi0 z > 
150mm Hg? 

~--- --- ---- -- - -- - -- -- ----- - --

Manter por l 6h • 

1 
Posição prona 

Boa resposta 

Avaliar resposta em 4h 

4.8 Oxigenação e Titulação da PEEP 

16 

14 

12 

10 

08 

06 

16 

15 

14 
13 

12 

12 

12 

14 

Infiltrado pu lmonar heterogêneo 

t 
Alto risco de sobredistensão 

Meta de oxigenação: SP0 2 = 88 - 92% 

Menor PEEP com melhor t.P 

16 J 
--------------------------------------+-+----~-º-~~-~-~ ~ 

o/; ~, 
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4.9 Protocolo de lntubação Orotraqueal para caso suspeito ou confirmado 
de COVID-19 

Antes de entrar no leito 

Após entrar no leito 

KIT EPI INTUBAÇÃO COVID-19 Pronto? 
EPI vestida e checada por todos? 

Paciente com acesso venoso periférico? 

Paciente monitorizado no monitor de Transporte? 
Capnógrafo pronto? 
Ventilador pronto? 

Plano de lntubação Verbalizado? 
Paciente posicionado? 

ln•clat p1é-<>Xi enaç.Jo com M.hor.:1 
com Re:ser~tó<io - menor nw.o 

poUA 'êl p.lr.s mJntcr o bOI~ d\~ 

lr.c.1Jr v.U.OJ>ft>~c> cn 
vei.l ~11lcrio 

lntub~ l>()r ~~cnci.t t.\pid.s 
011m1?Jndo prtó"l~d tenwtl " 

1. Ptc.-~d1caçl0 com lidocain.s 2,. 
1.Stns/k.Q 

2. St."6.lçao seguida de btoquec"•O 
~OMUs.tUUI • 

3. &aonetf Cótn cul6mcllo 

1nrund1r SOOml de 
ú•~t.iJo.de se nJo houwr 

contra.J'ICl1(.d1Çlo 

Su<:euona 
p1l~1t.l 

tcntat1·1a 
(c.;pn~t .d~)? 

r • .Lo '----1 Cri<otlreos.tomi.s 1 

91'1 1 
• COl\éetar no venzUldOf, prdcrt:noalmentr: <Se trans.potk . 
• tn10.tt w:daç.io continua 

Cons1ClcrJr 1m•J!.JO com linh.l .srtcf1JI t' 

CJh:lêf de 'éi.l p1olund.l pdo~ l'lhrtlO~ profh~.QOJ1\ 
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4.9.1 Sequência Rápida de lntubação 

Pré-oxigenação com máscara com reservatório com o menor fluxo de ar 

possível para manter oxigenação efetiva. Evitar ao máximo qualquer ventilação 

assistida com o dispositivo de Bolsa-Válvula-Máscara ou o uso de dispositivos 

supraglóticos, pelo potencial de aerossolização e contaminação dos 

profissionais; 

*Drogas: é preconizada a sequência rápida de intubação, com garantia do 

bloqueio neuromuscular com rocurônio 1.2mg/kg ou succinilcolina 1 mg/kg para 

facilitar a intubação e evitar tosse do paciente durante o procedimento. A 

cetamina 1,5mg-2mg/kg foi escolhida como droga de indução pela sua 

estabilidade hemodinâmica associado com propriedades broncodilatadoras, 

mas possui contraindicações que devem ser contempladas, e pode ser 

substituída por outra droga indutora caso necessário; 

A Lidocaína na dose de 1.5mg/kg possui a propriedade de abolir os reflexos 

laríngeos e potencializar o efeito anestésico de outras drogas, e deve ser 

utilizada como pré-medicação, em média 3 minutos antes da indução. A 

necessidade de possuir vasopressores e cristaloides prontos se dá pelo 

potencial de hipotensão pós intubação, além de questões logísticas de 

impossibilidade de busca rápida de material, tendo em vista as precauções de 

contaminação. A epinefrina e a norepinefrina podem ser utilizadas com 

segurança em veias periféricas quando diluídas, por um período limitado de 

tempo. Fentanil e Midazolam podem ser utilizados para a sedação e analgesia 

imediatas pós-IOT, porém é importante lembrar do seu potencial de bradic 

e hipotensão. 

Podem ser feitos bolus de cetamina até as infusões estarem pron 

Considerar invasão com veia profunda e linha arterial após o procedimento 

~·"~/ ~ 
~~rf3~~ /1 

(}~<--\; /'. 
~' '9' 
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pela mesma equipe, caso indicado, mas para isso os respectivos materiais 

deverão ser preparados antes do in ício da intubação orotraqueal. 

A preferência pelo uso de materiais de transporte é para sempre lembrar da 

necessidade do transporte rápido ao destino defin itivo caso, além de evitar a 

contaminação de outros materiais, deixando o setor pronto para receber outros 

pacientes. 

4.9.2 Material Utilizado na Sequência Rápida de lntubação 

Quant Material Quant Drogas Necessárias 

04 Ca pacetes 02 Midazolan 15mg 

02 Aventais TNT 02 Fentanil 5ml 

04 Aventais descartáveis 05 Fentanil 10ml 

02 Kit de Laringoscópio novo com pilha 04 Dormonid Smg 

02 Pares de pilhas novas 04 Noradrenalina 

01 Fio guia 02 Xilocaína sem vaso Sml 

01 Buggy 01 Lidocaína gel 

01 Tubo 6,0 01 SF SOOml 

01 Tubo 7,0 02 Succinilcolina l OOmg 

01 Tubo 7,5 01 Etomida to 

01 Tubo 8,0 

01 Tubo 8,5 

01 Pinça kelly 

01 Cuffômetro 

05 Seringa de 20ml 

03 Ser inga de l Oml 

10 Agulha 25x12 

01 Estetoscópio 

02 Sonda de aspiração n2 12 

01 Luva estéri l 7,5 e 8,0 

02 Equipo BIC 

01 Equipo fotossensível 

02 Kits de Venturi completos -
01 Circuito limbo desca rtável 1 

02 Fil tros umidificadores 

,\ 
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~j FLUXO DE ATENDIMENTO DA RADIOLOGIA PARA TOMOGRAFIA E RADIO-X 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-1 9 
Sant1 C•• • 
Carolina 
Malheiros 

Paciente com síndrome gripal I quadro respiratório 
que necessitam de Raio-x ou Tomografia 

• • 
PACIENTES EXTERNOS PACIENTES INTERNADOS 

já referenciado para internação • + 
Setor de Ambulatório deverá ligar previamente avisando o Setor de origem deverá ligar previamente avisando o Setor da 
Setor da Radiologia para preparo da sala e paramentação Radiologia para preparo da sala e paramentação da equipe. 
da equipe. Realizar o exame proposto; 
Realizar o exame proposto; Equipe do setor de origem volta com o paciente; 
Equipe do setor de origem encaminha a paciente para a Ala de Equipe da Imagem procede a desinfecção da sala. 
Isolamento. + Equipe da Imagem procede a desinfecção da sala. 

+ Após análise do resultado a equipe multidisciplinar analisa a 
O médico da Ala de Isolamento avalia o paciente e o exame necessidade de isolamento na Ala de Isolamento. 
comunicando a terapêutica. 

A CCIH recomenda que todo paciente internado que apresente A CCIH recomenda que todo paciente internado que 
síndrome gripal ou quadro respiratório sejam isolados na Ala de apresente síndrome gripal ou quadro respiratório sejam 
Isolamento. isolados na Ala de Isolamento. 

<3-V + -O setor ao qual o paciente ficará procede com a notificação e a CCIH O setor de origem procede com a notificação e a CCIH analisa junto ao 

1 

analisa junto ao médico assistente a possibilidade de coleta de exames médico assistente a possibilidade de coleta de exames específicos para ~ 
Sars-Covid. ~ -esoecíficos oara Sars-Covid. 

Revisado por : ~ tfl"\\' 
Cintia Carla Mometf . ~~· · Dr Gustavo A. M. Murade Dr Adf 
Gerente de Enfe ·itfr Diretor Técnico Diret 

cor . .-

aso R. da Silva 
Aprovado Põf 
('.ndré GiglierBuenQ · 
~ico)cfSGolog1sta CCIH 
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FLUXO DE COLETA DE SWAB - PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

S • n 1 • e • • • 

1 1 
Ca 

Ma 
rolina Paciente internado com síndrome respiratória aguda grave 
lheiros 

-
~ 

+ 
Médico solicita a coleta de swab para pesquisa de COVID-19 

+ 
Enfermeiro preenche a notificação em duas vias 

(original encaminhar para CCIH, cópia encaminhar para o Laboratório junto com a amostra) 

que se encontra na pasta POPS/CC/H/Ficha de Notificação / Notificações Covid / Notificação para pacientes internados. 

+ 
Enfermeiro retira 01 kit de swab no Laboratório (contém em cada kit: 01 SF 0,9% 03 mi, 02 swabs, 

1 frasco coletor e O 1 etiqueta de identificação) 

+ 
Preencher a notificação com letra legível, português correto e dados do paciente reais. 

Proceder a coleta de 01 swab de nasofaringe e 01 swab de orofaringe. Os casos em que for necessário a coleta de H1 N1 
a CCIH informará o enfermeiro responsável. Atenção: a coleta deve ser a entre o 3° e 7° dia do início dos sintomas. 

+ 
Como coletar: 
- Introduzir 01 swab em nasofaringe (utilizar o mesmo swab para as duas narinas) e introduzir 01 swab na orofaringe; 
- Cortar as hastes dos 02 swabs e inserir no frasco presente no kit, contendo 03ml de solução salina dentro. 
- Identificar o frasco com nome completo do paciente sem abreviaturas, data de nascimento, data da coleta e profissional responsável pela coleta. 
- Especificar o exame: COVID-19. - Proceder da mesma forma para H1 N1 quando for estipulada a coleta. 

Em caso de criança em ventilação mecânica, aguardando transferência, colher amostra de secreção traqueal por branquinho: conectar a 
extensão de silicone na rede de vácuo; em uma extremidade do branquinho conectar a extensão de silicone e na outra extremidade conectar a sonda 
de aspiração; proceder a aspiração de modo que a secreção seja aspirada para dentro do branquinho; após o procedimento, desconectar a sonda do 
branquinho e a extensão de silicone; fazer a junção da extensão que contém no branquinho com a outra parte. Identificar conforme padronizado. 

+ 
Nos feriados e finais de semana aguardar a madrugada do 

Encaminhar a amostra para o laboratório até 30 minutos após a coleta 

~róximo dia útil para proceder a coleta, pois o material tem + junto da cópia da Notificação , pois este material precisa ser refrigerado. 
-Amostras inconformes serão rejeitadas. 

estabilidade de apenas 48 horas. 
Critérios de inconformidade: ausência da notificação, identificação Não esquecer que a coleta deve ser entre o 3° e 7° dia após o 

início dos sintomas. da amostra incorreta. 

Profissional atenção neste procedimento, pois a recusa das amostras atrasará o diagnóstico do paciente, e este atraso ode<â comp<omete< g<avemonle a le.apêuUca ~ 
Elaborado por: 
Andreza t)l8:Glm 
Enfermeira Co d 

J 

Aprovad~-
( Andr~igli9-Bueno 
'Médico lnfecologista CCIH 
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO DA GESTANTE OU PARTURIENTE COM SUSPEITA 
OU DIAGNÓSTICO CONFIRMADO COVID-19 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Gestante vem em demanda espontânea 
ou proveniente de outros serviços, Águas da Prata ou Agua i com queixa obstétrica 

Queixas obstétricas: trabalho de parto, perda de líquido, diminuição da movimentação fetal, sangramento 
E 

Sintomas respiratórios: febre, tosse, dificuldade para respirar, produção, de escarro, congestão nasal ou conjuntiva!, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, 
saturação menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal, dispneia. 

Com carta de 
encaminhamento 

Se veio com Carta de 
Encaminhamento é obrigatório 
o atendimento. Porém, na 
abertura da FAA perguntar à 
gestante se tem algum sintoma 
relacionado ao COVID. 
Se tiver com sintomas da COVID 
ligar antes no Centro Obstétrico 
e comunicar a equipe. 

Equipe do Centro Obstétrico 
a tende a paciente na Sala de 
Atendimento E special COVID 
devidamente paramentados. 
Segu e conduta do médico 
ob s tetra . 

Queixa respiratória? 

O que esliver fora destas 
queixas deverão ser 
comunicadas ao plantonista 
obstetra para decisão da 
abertura ou não da FAA. 

A Secretaria liga para o CO 
ou no quarto do plantonista 
obstetra de plantão 
que conversa com a paciente 
pelo telefone. 

Segue Fluxo da ALA 1 
SUSPEITO DE COVID 

Síndrome Respiratória 

Liberada e orientada a manter 
isolamento social por 14 dias. 

AVISAR O CENTRO OBSTÉTRICO 
Secre taria abre a FAA e encaminha a paciente com acompanhant 
(ambos com máscara descartável) ao Centro Obstétrico. 

O acompanhante leva a gestante, em cadeira de rodas até o Bloco 
Materno-Infantil, pelo elevador privativo do COVID, para a Sala de 
Atendimento Especial COVID (antiga Sala do Pezinho). A Enfermagem 
assume o atendimento e o acompanhante retorna com a cadeira à Secretaria. 

NA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIAL COVID (Quarto 68) 
Médico obstetra e enfermeiro paramentados avaliam a necessidade 

de internação ou não. Seguir FLUXO DA PARTURIENTE CESÁREA COVID 

Trabalho de Parto Patologias Obstétricas 

Pacientes internadas com patologia obstêtrica, puérperas ou parturientes que evoluiram para sindrome respiratória aguda grave 
(complicações respiratórias) comunicar imediatamente o plantonista da Ala de Isolamento. Ver Fluxo de Paciente Grave. 

Encaminhar ao quarto 74 
(quarto pré parto COVID) 

Encaminhar a paciente para um do 

leitos da Ala Covid Maternidade do quarto 9 ao 72 

Parto normal 

Encaminhar à Sala de Parto exclusiva da Ala Maternidade Covid (Leito 74). Após o nascimento serà encaminhada para o 
puerpério, em alojamento conjunto, em leitos da Ala Covid Maternidade (antigo convênio) do quarto 69 ao 72. 
Ver Fluxo do Recém Nascido. 

Parto cesárea 

Comunicar o Centro Cirúrgico, encaminhar o paciente com máscara e no centro cirúrgico serà 
seguido o fluxo de paciente contaminado. 
O pós operatório segue para o puerpêrio, em leitos da Ala Covid Maternidade (antigo convênio) 
do quarto 69 ao 72. Ver Flux ·ô Recém Nascido. 

El aborado~o~. 
Andreza Na ci t Pereira 

Revisado (lOifltla r a Momftttl 
Cintia Carla!J.lfGn · ::l~11 ... . - Dr Gustavo A. M. Murade 

Enfermeira o n ora CCIH Gerente de Enfermagem RT Diretor Técnico Diretor Clínico 



FLUXOGRAMA DE PARTO NORMAL EM PARTURIENTES SUSPEITAS E CONFIRMADAS DE COVID-19 

Carolina 
Malheiros Sala de Consulta de Atendimento Gestante cov10 (Leito 68) 

Médico obstetra e enfermeira obstétrica paramentados 
(gorro, máscara cirúrgica, ócu los de proteção, protetor facial, avental descartável TNT, luva de procedimento) 

Indicação de Parto Normal 

Ainda na Sala de Atendimento 

Enfermeira obstétrica realiza os 
procedimentos de admissão e 

liga para a equipe de Enfermagem 
Materno-Infantil e Centro Obstétrico 

informando sobre a internação e 
parto normal de paciente possível 

COVID. 

Notificar 
Seguir o Fluxo de Notificação 

de Paciente com Suspeita 
de COVID 

Enfermagem 
Mate rno-1 nfa nti 1 

Providencia maca e a 
incubadora de recepção 

do RN. RE comunica 
Pediatra 

Centro Obstétrico 

Equipe do Centro Obstétrico 
prepara a sala de parto 

e admite a paciente. 

Oesparamentação: A equipe se desparamenta após o termino do parto normal e acomodação da paciente 
e recém nascido em alojamento conjunto. 

Elaborado por: 

Cl}~a omettl 
. co~~211 F~· .. 

Revisado por: 
reira Cintia Carla Mometti Dr Gustavo A. M. Murade Dr 

Na Sala de Parto COVID 

Equipe que deverá estar na sala paramentado: 

- Pediatra 
- Plantonista obstetra P1 ou P2 ou Enfermeira Obstétric 
- 01 Téc Enfermagem (RE) 
- 01 Circulante de sala (2ª se necessário) 

Recepção de RN na própria Sala de Parto 

O recém nascido é recepcionado na Sala de Parto e 
realizado rotinas de cuidados imediatos e mediatos com 
os seguintes profissionais paramentados: 
- Pediatra 
- T éc Enferma 

Após o parto normal 

Quem irá levar a puérpera ao quarto Covid: 
Técnica de Enfermagem que está na Sala de Parto. 

Fluxo de RN para Maternidade Covid: o RN em boas 
condições já é encaminhado para o alojamento 
conjunto COVID juntamente com a mãe. 

Manter o berço do RN a distância de 01 metro do 
leito da mãe. 

Andreza Nas · e 
Enfermeira oor ra CCIH Gerente de Enfermagem RT Diretor Técnico Diretor Clínico 



Carolina 
Malheiros 

FLUXOGRAMA DE PARTO CESÁREA EM PARTURIENTES CESÁREA COVID-19 

Sala de Consulta de Atendimento Gestante covm (Le ito 68) 
Médico obstetra e enfermeira obstétrica paramentados 

(gorro, máscara cirúrgica, óculos de proteção, protetor facial, avental descartável TNT, luva de procedimento) 

Indicação de Parto Cesárea 

Ainda na Sala de Atendimento 

Enfermeira obstétrica rea liza os 
procedimentos de admissão e 

liga para a equipe de Enfermagem 
Mate rno-Infantil e Centro Cirúrg ico 
informando sobre a internação e 

parto cesárea de paciente COVID. 
- realizar sondagem vesica l de demora 

pela enfermeira ou médico. 

Notificar 
Seguir o Fluxo de Notificação 

de Paciente com Suspeita 
de COVID 

' 

Enfermagem 
Materno-Infantil 

Providenc ia m a ca e o 
ca r rinho de recepção. 

RE comunic a 
P ed ia tra 

• 

Centro Cirúrgico 

Equipe do Centro Cirúrgico 
comunica o Anestesista 

e a instrumentadora. 

• Equipe do Centro Cirúrgico pronta? Maqueiro paramentado? 
Centro Cirúrgico Comunica o setor Materno-Infantil para encaminhar 
a paciente para a cesárea. 

Quem encaminhará a paciente ao Centro Cirúrgico? 

- Enfermeira obstétrica paramentada; 
- Tec. Enfermagem (RE) paramentada; 
- Maqueiro paramentado (se necessário). 

Parturiente segue para o Centro Cirúrgico com máscara cirúrgica. 

Quem encaminhará o berço do RN ao Centro Cirúrgico? 

- Colaboradora do setor Materno-Infantil (não precisa estar paramentada). 

\ 
Desparamentação : A EnfecD'leira obstétrica se desparamenta antes de retornar ao Bloco Materno-Infantil 
no hall de entrada do Centro Cirúrgico; 
- Pediatra e Téc Enfermagem (RE), se desparamentar no hall do Centro Cirúrgico após recepção do RN. 

Andreza Nas · e reira 

Cínt~ 
Revisado pdfORE1 " _ .lM~~'!:"' 
Cintia Carla Mometti tJr Gustavo A. M. Murade 

Na Sala Cirúrgica Cesárea COVID 

Equipe que deverá estar na sala paramentado: 

- Pediatra 
- Plantonista obstetra P1 ou P2 
- 01 T éc Enfermagem (RE) 
- lnstrumentadora 
- 01 Circulante de sala (2ª se necessário) 
- Anestesista 

Sala de Recepção de RN 

O recém nascido segue para a Sala de Recepção com 
os seguintes profissionais paramentados: 

- Pediatra 
- Téc Enferma 

Após o parto cesárea 
RPA: Na própria sala de parto; 
Alta do anestesista: puérpera encaminhada para a 
Maternidade Covid com máscara descartável, pelo 
elevador Covid. 
Quem irá levar a puérpera à Matern idade Covid: 
RE e Circulante de Sala; 
Fluxo de RN para Maternidade Covid: RE comunica a 
colaboradora da Materno-infantil para buscar o RN no CC 
Usar o elevador social (NÃO COVID). Para cuidados 
mediatos utilizar o próprio alojamento conjunto. 
Manter o berço do RN a distância de 01 metro do 

1 o da mãe. 

A ré..G· lia Bueno 
Elaborado por: ~ 
Enfermeira~ffe a ora CCIH Gerente de Enfermagem RT Diretor Técnico Diretor Clínico 

A= ovago or 

Méd1c êêÕlogista CCIH 



FLUXOGRAMA NOTIFICAÇÕES DE DOENÇAS COMPULSÓRIAS 
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Carolina 
Malheiros 

PACIENTE É SUSPEITO OU CONFIRMADO DE ALGUMA DAS DOENÇAS DA LISTA NACIONAL DE DOENÇAS COMPULSÓRIAS* 

A notificação deve ser impressa e 
realizada pela Enfemagem do setor 
onde houve a suspeita ou 
confirmação da doença. 

Preencher todos os campos da ficha de notificação compulsória 
da patologia conforme hipótese diagnóstica médica 

(As fichas de notificação compulsória encontram-se na pasta 
POPS / CCIH / Fichas de Notificações ou no site do CVE Centro de Vigilância 

E idemioló ica htt ://www.cve.saude.s . ov.br/. 

O SCIH rea liza a conferência de todas 
as notificações. reg istra na planilha de 
con trol e data, doe nça, notifica nte, 
conferência, exames, data do envio 
para Vigilância Epidemiológica, escaneia 
a ficha de notificação e arquiva em pasta 
própria. 

Encaminha diariamente 
as fichas e os exames à 
Vigilância Epidemiológica 
via malote e via e-mail. 

As fichas devidamente preenc hidas 
devem ser entregues no Serviço 
de Controle de Infecção Hospitalar 
não excedendo o prazo do plantão. 

Notificação 
COVID-19 seguir o 

Fluxograma Fluxo de 
Notificação COVID-19 

Solicitar exames 
específicos para esta patologia 

Caso o exame precise ser 
encaminhado ao Laboratório 

de Referência, a amostra 
deve ser coletada pela enfermage 

e encaminhada para o 
Laboratório da Santa Casa 
juntamente com a cópia da 

notificação 

* Doenças de notificação compulsória: acidente de trabalho com expos1çao a material biológico, acidente por animal peçonhento, acidente por animal 
potencia lmente transmissor de raiva, botulismo, cóle ra, coqueluche, dengue (casos e óbitos), difteria, doença de Chagas aguda e crônica, 
doença de: creutzfeldt-jakob, doença invasiva por haemóphilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, doenças com suspeita de disseminação 
intencional Antraz, tularemia, va ríola, doenças febris hemorrágicas emergentes/ reemergentes: arenavirus, ebola, marburgue, lassae. Doença aguda pelo vírus 
Z ika, inclusive em gestante e óbitos, esquistossomose, evento de saúde pública que se constitua ameçada à saúde pública, eventos adversos graves ou óbitos 
pós vacinação, febre amarela, febre da Chikungunya , inclusive óbito, febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância à saúde pública, febre maculosa 
e outras riquetisioses, febre tifoide, hanseniase, hantavirose, hepatites virais, HIV-AIDS adqurida em gestantes, parturiente ou puérpera, e criança exposta ao 
risco de transmissão vertical ao HIV, Influenza Humana produzida por novo subtipo virai, intoxicação exógena, leishimainiose, tegumentar americana ou visceral, 
le ptospirose, malária , óbito infantil e materno, poliomielite, peste, raiva humana, síndrome da robéola congênita, sarampo, rubéola, sífili s adquirida, congênita e 
em gestante, síndrome da para lisia flácida aguda, síndrome respiratória aguda grave associada à coronavirus: SARS-CoVb, MERS-Cov, tétano acidental e 
neonatal, toxoplasmose gestacional e congênita, tuberculose, varicela (caso grave internado ou óbito), violência doméstica e/ou outras violências, violência 
sexual e tentativa de suicídio. 

Elaborado por: ~ 
Andreza Nas · ~ reira 
Enfermeira C~ do a CCIH 

. ~ ~0mett\ Revisado por: cln ~ ~ 1111" ç .. , .. 
Cintia Carla M .s;>· 'º Dr Gustavo A. M. Murade Dr Adriano Vaso R. da Silva 
Gerente de Enfermagem RT Diretor Técnico Diretor Clínico 
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FLUXOGRAMA NOTIFICAÇÕES DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

s a " t. e a •a 

Carolina 
Malheiros 

1 
NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 

1 1 1 
Síndro m e Gripal nos Profissionais de Saúde e Paciente Ambulatorial Síndrome Respiratória Aguda Grave SRAG 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): individuo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre', 
Individuo de qualquer idade, com síndrome gripal apresentando os seguintes mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. sinais de gravidade: 

' Na suspeita de COVID-1 9, a febre p<lde não estar presente. - Saturação de Sp02 <95% em ar ambiente, 
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico especifico. - Sinais de desconforto respiratóno ou aumento da frequência respiratória 

EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios especificos de agravamento como avaliada de acordo com a idade; 

sincope, confusão mental. sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 
- Piora nas condições clinicas de doença de base; 
- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente: 

1 
1 1 Enfermagem deve imprimir e preencher a notificação de 

Enfermagem deve impr imir e preencher a Enfermagem deve imprimir e preencher a notificação d Sindrome Respiratória Aguda Grave Hospitalizado, 

notificação COVI0-19 pro fissional de saúde Sindrome Gripal, que se encontra na pasta que se encontra na pasta POPS/ CCIHI Coronavirus / 
com sintomas, que se encontra na pasta POPS/ CC/H/ Coronavirus I Notificações/ Notificações/ Pacientes in ternados e entregar no SCIH. 

POPSI CCIHI Cor onavirus I Notificações/ 
Pacientes Am bulatorial e entregar no SCIH, que .. encaminhará a ficha para a Vigilância Epidemiológica 

Profissional de Saúde e entregar no SCIH. Municipal. O q ue coletar? 

• • Swab combinado 
(narina direita, esquerda e orofaringe) 

O SCIH irá conferir os dados NÃO COLETA R SWAB + 
e reportar à Vigilância Epidemiológica O SCIH irá escanear a notificação e encaminhará por e-mail à 

do município Orientar quarentena de 14 dias e preencher o 
Termo Livre e Esclarecido de Quarentena e Vigilância local. A amostra será encaminhada para nosso 

+ entregar na SCIH Laboratório com cópia da F icha de Notificação. A amostra 

• não será aceita se a etiqueta não estiver devidamente preenchida . 

O que c ole t ar ? 
A amostra será descartada. 

Orientar o paciente a reto rna r • Swab com binado à Santa Casa em caso de p io ra 
(nasofa ringe direita, esque rda e orofaringe) dos s intomas. Res ultados : 

+ 
Receber formalmente da Vigilância local 

+ 
A amostra será encaminhada para nosso + A amostra não será aceita se a etiqueta não estiver 

SCIH comunica o médico assistente. 
Laboratório com cópia da Fi cha de Not ificação devidamente preenchida. A amostra será descartada. O médico assistente comunica os demais membros da equipe. 

+ O médico assistente comunica o paciente e os familiares. 

• Este funcionário é afastado de suas atividades 
~ 

O SCIH comunica o Departamento de 
laborais até o d iagnóstico e melhora clinica. Enfermagem para adequação da escala de trabalho. SCIH comunica o Provedor, o Administrador, o Diretor Técnico, 
Fornecer atestado de 7 dias e o caso será - o Diretor Clínico, o lnfect;;-e a Gerência de Enfermagem 
reavaliado quando o resultado do exame chegar. 1k~o~e\\~.- através do r o Resultados. 

l aborado por: 
ntk.reira 

. ~ ca a?~~ ,. 

Dr~oVaso A provado fiº" Rev ts . pa. . · 1" 
ndreza N asci Cintia âtla M ometti Dr Gustavo A. M. Murade ndré ií lio Bu 

-~ 
Enferm eira C o rq ~-ra CCIH Gerente de Enfermag e m RT Dire tor Técn ico D iretor C línico 

~r r~~1g110 ts~O 
Médi.QQJoieeofogista CCIH 



FLUXOGRAMA DE COLETA E REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NAS ALAS DE ISOLAMENTO 
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Carolina 
Malhe iros 

MÉDICO SOLICITA EXAMES POR REQUISIÇÃO ONLINE 

Comunicar laboratório 
e ui e de enferma em confere os dados no edido online 

Laboratório realiza 
o cadastro, triagem 

e análise do material 
pelos Analistas. 

Resultado 
disponível 

Técnicos de enfermagem real izam 
a coleta de exame laboratorial 

e deixam as amostras na Sala Limpa 

O colaborador do laboratório de cada 
plantão busca as amostras dentro 

de uma maleta apropriada. 

O laboratório digitaliza o resultado 
e insere na pasta do paciente. 

(pasta compartilhada) 

A rotina de exames para pacientes de UTI será realizada às 20h. ;4 
C\ tia C~r\! G?'~ r Momettl ~ 

Elaborad~or: Re.ji~:do p~r: 
Andreza}<Jas~ ç Pereira Cintia Carla Mometti Dr Gustavo A. M. Murade Dr Adri aso R. da Silva 
Enfermei ra Cp) r e ladora CCI H Gerente de Enfermagem RT Diretor Técnico Diretor Clínico 

Copiar arquivo preenchido 
do paciente na pasta 

Impresso Pedido de Exame 
Laboratorial 

Aprovadn~) 
~nd_Jfo-~;B~no 
~nfecologista CCIH 
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FLUXO DE VISITANTES E ACOMPANHANTES 
PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

Atualizado em 0910612020 

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, devido a pandemia do Coronavirus, adaptou seu 
horário para visitas e acompanhantes no hospital por tempo indeterminado. Estas ações visam intensificar 
medidas para evitar riscos de contágio do COVID-19. 

Visitantes e Acompanhantes na Instituição 

Setores 

Alas de internação 

Bloco Materno-Infantil 

UTI Geral 

Ala de Isolamento 

Ambulatórios 

Ambulatório da Ortopedia 

Paciente externo 
(não internado) 

Acompanhantes 

Um familiar para casos previstos em legislação, 
acrescidas situações em que se faz necessário como 

acamados, paleativos e etc, trocando às 07h, 13h e 19h. 

Um familiar de escolha da paciente no pós-parto. 

Não se aplica 

Não se aplica 

Um famili ar por paciente até definição do caso. 

Acompanhantes somente será permitido nos casos previstos 
em Lei: menores de 18 anos e pessoas maiores de 60 anos. 

Nos casos não previstos em lei contará com o auxílio da Enfermagem. 

Não será permitido acompanhante dos pacientes nos seguintes casos, exceto nos 
casos de menores de 18 anos, pessoas maiores de 60 anos e portadores de 
necessidades especiais: 
• Exames laboratoriais, de imagem, eletrocardiograma, cardiotocografia ou exame na Sanear 
- Consulta médica em Ambulatório Pronto Atendimento, Convênios e Particular; 
• Sala de Emergência, Sala de Observação, Sala de Medicação. 

Visitantes 

Das 13h às 1 Sh e 
das 19h às 21h, 

entrada de 01 familiar 

Das 15h às 16h 
entrada de 01 familiar 

Visita virtual 

Não se aplica 

~ Observação: Será permitido 01 acompanhante em procedimentos de cateterismo e cir gia 
• :diaca na Sancor. 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
UTILIZAÇÃO DE EPI POR PROCEDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Camli11c1 
\/ai fiei rm 

INDICAÇÃO DE TROCA, HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS EPIS 
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Considerar todos os colaboradores na assistência obrigatoriamente estarão em uso de Máscara PFF 2 (N95) e higiene rigorosa das mãos antes e após cada procedimento. 

EPI INDICAÇÃO DE TROCA 

Perda da capacidade 

Máscara PFF2 ou N95 
de vedação, 

contaminação, 
saturação. 

Máscara cirúrgica descartável Umidade e 
contaminação 

Protetor facial (viseira) 
Mau funcionamento 

ó culos de proteção 
Mau funcionamento 

Avental de tecido Após cada uso 

Avental TNT descartável Após cada uso 

Avental impermeável de plástico Após cada uso 

Luva de procedimentos Após cada uso 

Bota de PVC 

Mau funcionamento 

Luva de borracha PVC 
Mau funcionamento 

Gorro Após cada uso 

~0mert~,r 
i"~·s 

\a Q?o\o\~ ~ 

:===1--Elaborado por -
Ge<son OHm~~ 
Técnico em Segurança do Trabalho - 'SESMT 

PRAZO DE VALIDADE 

Até 30 dias 

Descartável 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

Descartável 

Indefinido 

Descartável 

Indefinido 

Indefinido 

Indefinido 

ARMAZENAMENTO HIGIENIZAÇÃO 

Envelope de plástico 
ou papel pardo 

Não se aplica 
(desde que não fique 

vedado) 

Descartável Descartável 

Mesas de apoio 
Alcool a 70% antes e 

após cada uso 

Mesas de apoio 
Alcool a 70% antes e 

após cada uso 

Não se aplica Lavanderia 

Descartável Descartável 

Não se aplica Lavanderia 

Descartável Descartável 

Sala de Higienização Optigerm 

Sala de Higienização 
Lavar com água e sabão 

e passar Optigerm 

Descartável Descartável 
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OBSERVAÇÃO 

Descartar no hamper após cada uso 

Descartar no harnper após cada uso 

Na Ala de Isolamento a bota deverá 
ficar no cesto da entrada de 

funcionários devidamente higienizada 
e embalada. 

Na Ala de Isolamento a luva deverá 
ser armazenadano DML. 

;:r 
AR{ovadgj,xff:-
Dr Anclffi'"Giglió' Bueno 
lnfe tologista 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
UTILIZAÇÃO DE EPI POR PROCEDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Carolina 
.\!alheiro.\· 

- Coleta de exames laboratoriais 
- Transfusão sanguínea 

PFF2 ou N95, luva de PFF2 ou N95, Avental de PFF2 ou N95, Avental de Avental de tecido ou TNT 30 manga 

procedimentos tecido manga longa, óculos de tecido ou TNT 30 manga longa, óculos de segurança 
segurança, proteção longa, óculos de segurança, ,proteção facial ( viseira) , luva de 
facial(viseira), luva de proteção facial (viseira), luva procedimentos, gorro. Encaminhar 

procedimentos. Reutilizar o de procedimentos. o avental de tecido para lavanderia 
avental Encaminhar o avental de após o uso 

tecido para lavanderia após 

o uso 

UTILIZAÇÃO DE EPI POR PROCEDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE 
PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

PFF2 / N95, Avental 

impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira), luva de 

procedimentos, gorro. 

Considerar todos os colaboradores na assistência obrigatoriamente estarão em uso de Máscara PFF 2 (N95) e higiene rigorosa das m ãos antes e a 

PROCEDIMENTO 

Limpeza terminal 

Limpeza concorrente diária 

~~-r·mpeza de urgência que 
envolve limpeza úmida com 
mop 

PRECAUÇÃO PADRÃO 

PFF2 ou N95, bota de 
PVC, luva de látex, 
avental impermeável 
de plástico, luva de 
procedimentos, óculos 
de proteção. 

PFF2 ou N95, bota de 
PVC, luva de latex e 
óculos de proteção, 

PFF2 ou N95, bota de 
PVC, luva de latex e 
óculos de proteção, 

PRECAUÇÃO DE CONTATO, 
CULTURA DE VIGILÂNCIA E 

IMUNODEPRIMIDO 

PFF2 ou N95, bota de PVC, 
luva de látex, avental 
impermeável de plástico, luva 
de procedimentos, óculos de 
proteção. 

PFF2 ou N95, bota de PVC, 
luva de latex e óculos de 
proteção, 

PFF2 ou N95, bota de PVC, 
luva de latex e óculos de 
proteção, 

Jo~ Ma[Ç0$'~to Oliveira 
Técnict:)em Segurança do Trabalho - SESMT 

PRECAUÇÃO POR PRECAUÇÃO POR 

GOTÍCULAS E CONTATO E GOTÍCULAS I 
AEROSSÓIS AEROSSÓIS 

PFF2 ou N95, bota PFF2 ou N95, bota de 
de PVC, luva de PVC, luva de látex, avental 
látex, avental impermeável de plástico, 
impermeável de luva de procedimentos, 
plástico, luva de óculos de proteção. 
procedimentos, 
óculos de proteção. 
PFF2 ou N95, bota PFF2 ou N95, bota de 
de PVC, luva de latex PVC, luva de latex e 
e óculos de proteção, óculos de proteção, 

PFF2 ou N95, bota PFF2 ou N95, bota de 
de PVC, luva de latex PVC, luva de latex e 
e óculos de proteção, óculos de proteção, 

Reyi~d por ~ 
Arilr . Pereira 
Enfe i 03CIH 

PRECAUÇÃO POR SUSPEITA DE 
COVID 

PFF2 ou N95, bota de PVC, luva de 
látex, avental impermeável de 
plástico manga longa, luva de 
procedimentos, óculos de proteção, 
viseira, gorro. 

PFF2 ou N95, bota de PVC, luva de 
látex, avental impermeável de 
plástico manga longa, luva de 
procedimentos, óculos de proteção, 
viseira, gorro. 
PFF2 ou N95, bota de PVC, luva de 
látex, avental impermeável de 
plástico manga longa, luva de 
procedimentos, óculos de proteção, 
viseira, gorro. 

Apro'?, o por: 
Dr ~~ §.iglio Bueno 
nfecteló§ista 



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS 
UTILIZAÇÃO DE EPI POR PROCEDIMENTOS NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

Carolina 
1'vfa f heiro.\ 

Considerar todos os colaboradores na assistência obrigatoriamente estarão em uso de Máscara PFF 2 (N95) e higiene rigorosa das mãos antes e após cada 
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PROCEDIMENTO 

- Banho no leito/ higiene íntima 
- Banho de aspersão com auxílio 
- Higiene oral I 
- Troca de fixações I 
- Aspiração de secreções vias 
aéreas superiores, tubo orotraqueal 
e traqueostomia. 
-Coleta de nasofaringe com swab 
- Preparo do corpo pós mortem 
- Aspirar o paciente VAS/TOT 

- Eletrocardiograma 
- Sinais vitais 
(PA, Temp, FC. FR, Sat, Dor) 

- Medicações EV / IM I VO 
(por horário) 
- Sentar o paciente em poltrona 
- Reposicionamento no leito 
- Administração de dieta, troca de 
medicação em BIC, 
(re)programação da BIC 

- Desprezar drenos 

- Curativos, 
- Cuidados com ostomias 
- Fleet enema 

PRECAUÇÃO PADRÃO 

PFF2 I N95, Avental de 
tecido manga longa, óculos 
de segurança, luva de 
procedimentos. 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia após 
o uso 

PFF2 I N95, óculos de 
segurança, Avental de 
tecido manga longa. 
Reutilizar o avental 

PFF2 I N95, Luva de 
procedimentos, óculos de 
segurança, Avental de 
tecido manga longa. 
Reutilizar o avental 

PFF2 I N95, ulos de 
segurança, luva de 
procedimentos. 

PFF2 I N95, luva de 
procedimentos. Avental de 
tecido manga longa, óculos 
de segurança, luva de 
procedimentos. Encaminhar 
o avental de tecido para 
lavanderia após o uso 

PRECAUÇÃO DE CONTATO, 
CULTURA DE VIGILÂNCIA E 

IMUNODEPRIMIDO 

PFF2 I N95, Avental de tecido 
manga longa, óculos de 
segurança, luva de 
procedimentos. 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia após o 
uso 

PFF2 I N95, Luva de 
procedimentos, óculos de 
segurança. Avental de tecido 
manga longa. 
Reutilizar o avental 

PFF2 / N95, Avental de tecido 
manga longa, óculos de 
segurança, luva de 
procedimentos. Reutilizar o 
avental 

PFF2 / N95, los de 
segurança, luva de 
procedimentos. 

PFF2 I N95, Avental de tecido 
manga longa, óculos de 
segurança, luva de 
procedimentos. Encaminhar o 
avental de tecido para 
lavanderia após o uso 

PRECAUÇÃO POR 
GOTiCULAS E 
AEROSSÓIS 

PFF2 I N95, Avental de 
tecido ou TNT 30 manga 
longa, óculos de segurança, 
proteção facial (viseira). luva 
de procedimentos. 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia após 

o uso 

PFF2 I N95. Avental de 
tecido manga longa, óculos 
de segurança. 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia após 
o uso 
PFF2 I N95, Avental de 
tecido manga longa, óculos 
de segurança. 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia 
o uso 

PFF2 / N95, culos de 
segurança, luva de 
procedimentos. 

após 

PFF2 I N95, Avental de 
tecido ou TNT 30 manga 
longa, óculos de segurança, 
proteção facial (viseira), luva 
de procedimentos 
Encaminhar o avental de 
tecido para lavanderia após 
o uso 

PRECAUÇÃO POR CONTATO E 
GOTÍCULAS I AEROSSÓIS 

PFF2 I N95, Avental de tecido ou 
TNT 30 manga longa, óculos de 
segurança, proteção facial (viseira), 
luva de procedimentos. 
Encaminhar o avental de tecido 
para lavanderia após o uso 

PFF2 I N95, Avental de tecido ou 
TNT 30 manga longa, óculos de 
proteção, viseira , luva de 
procedimentos. Encaminhar o 
avental de tecido para lavanderia 
após o uso 
PFF2 I N95, Avental de tecido ou 
TNT 30 manga longa, óculos de 
segurança, luva de procedimentos. 
Encaminhar o avental de tecido 
para lavanderia após o uso 

PFF2 I N95, Avental de tecido ou 
TNT 30 manga longa, óculos de 
segurança, luva de procedimentos. 
Encaminhar o avental de tecido 
para lavanderia após o uso 

Avental de tecido I TNT 30 manga 
longa, óculos de segurança, 
proteção facial (viseira), luva de 
procedimentos, gorro. Encaminhar 
o avental de tecido para lavanderia 
após o uso 

PRECAUÇÃO POR 
SUSPEITA DE COVID 

PFF2 / N95, Avental 
impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira) , luva de 
procedimentos, gorro. 

PFF2 I N95, Avental 
impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira), luva de 
procedimentos, gorro. 

PFF2 / N95, Avental 
impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira), luva de 
procedimentos, gorro. 

PFF2 / N95, Avental 
impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira), luva de 
procedimentos, gorro. 

PFF2 I N95, Avental 
impermeável, óculos de 
segurança, proteção facial 
(viseira), luva de 
procedimentos, gorro 



Carolina 
Malheiros 

FLUXO DE ATENDIMENTO PARA SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES INTERNADOS 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

1 

Paciente com síndrome gripal 
1 1 

Paciente com insuficiência cardíaca 

1 1 

Paciente com pneumonia com 
congestiva, DPOC descompensados característica bacteriana 

1 1 1 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com quadro respiratório SINTOMAS DE ICC DESCOMPENSADO: Congestão SINTOMAS DE PNEUMONIA: Febre, tosse, catarro, dores 
agudo, caracterizado por sensação febril ou febre*. mesmo que relatada, pulmonar, taquipneia, dispneia, cianose de extremidades, pelo corpo e mal-estar generalizado. 
acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade alteração do nivel de consciência, dentre outros. 
respiratória. 
' Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente. SINTOMAS DE DPOC DESCOMPENSADO : tosse, 
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal , na ausência de outro dispneia, sibilância e expectoração. 
diagnóstico especifico. 
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também 
critérios especificas de agravamento como síncope, confusão mental. 
sonolência excessiva. irritabilidade e inapetência. 

1 1 1 

Encaminhar o paciente para a tomografia de tórax 
1 1 1 

Acomodar o paciente em quarto privativo na Ala de Isolamento em leito de enfermaria ou UTI de acordo com as condições clínicas . 
. Comunicar a equipe da Ala de Isolamento. Proceder notificação e coleta de swab ou teste rápido com base na data 

dos primeiros sintomas, obecedendo os prazos de coleta. 
1 1 

Terapêutica medicamentosa sugerida para casos suspeitos e confirmados: Oseltamivir + Amoxicilina/Clavulanato + Azitromicina). 
Considerar Cloroquina / Hidroxicloroquina. 

Caso a UTI Covid já esteja com a sua ocupação 
máxima de pacientes em ventilação mecânica aplicar a 
Escala de MEWS nos pacientes de enfermaria. 
Em caso de Mews 1 e 2 manter o paciente na Santa Casa 
e se Mews 3 inserir o paciente no CROSS COVID. 
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Parâmetros fis iológicos 

Nivel de consciência 

Temperatura 

Frequência Card iaca 

PA sis tófJca 

Frequência Respira16na 

Saturaçao de Oxigênio 

Qualquer sup lementação 
de02 

3 2 

< ou = 
35° 

< ou = 
40 

< ou = 
91-1 00 90 

< ou = 
8 

< ou = 
92-93 91 

Sim 

CROSS 

1 o 1 2 
A 

35,1· 36 36,1- 38 > ou = 
38.1-39 39,1 

41-50 51-90 91-110 111-130 

101-110 111 -219 

9 - 11 12-20 

94-95 
>ou = 

96 

Não 

Manter paciente na Santa Casa 

Gestantes fora do período de parto acomodar na Ala de Isolamento. Gestantes nos períodos de parto seguir o fluxo da Maternidade 
Profissional: consultar o Protocolo de Paramentação Institucional para o procedimento a ser realizado. 

3 
V.Dou 

NR 

> ou = 
131 

>ou = 
220 

> ou = 
25 

CRO SS 

Fonte: Ministério da Sa · . Disponível em~ .coronavirus.saude.s . ov.br Acessado em 2710512020 
Elaborado por: Ellzabet ~Santos Silva Revisado por: ~ 
Andreza Na~e El is~ . s2§%tftb~ilva Cintia Carla Moffi ca ~~ª~r Gustavo A. M. Murade 
Enfermeira f:,oor e a Enfermeira ronto Atendimento Gerente de En,f.fff _ '.'RT Diretor Técnico 

Dr A:ltivaso 
Diretor Clínico 

1 

------; 
Apro ado por 
André Gigl i~utfn'o 
~Rfecolog ista CCIH 



Carolina 
Malheiros 

FLUXO DE ATENDIMENTO PARA SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS DE PACIENTES AMBULATORIAIS 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

1 

Paciente com síndrome gripal 
1 1 

Paciente com insuficiência cardíaca 

1 1 

Paciente com pneumonia com 
congestiva, DPOC descompensados característica bacteriana 

1 1 1 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): individuo com quadro respiratório SINTOMAS DE ICC DESCOMPENSADO: Congestão SINTOMAS DE PNEUMONIA: Febre, tosse, catarro, dores 
agudo, caracterizado por sensação febril ou febre• , mesmo que relatada, pulmonar, taquipneia, dispneia, cianose de extremidades, pelo corpo e mal-estar generalizado. 
acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade alteração do nível de consciência, dentre outros. 
respiratória. 
*Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente. SINTOMAS DE DPOC DESCOMPENSADO: tosse, 
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro dispneia, sibilância e expectoração. 
diagnóstico especifico. 
EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também 
critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental. 
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. 

+ 
Sem síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

FR <24 ipm Sat 02 >93% ar ambiente 

• Notificar (notificação de pacientes ambulatoriais); 
Prescrever sintomáticos; 
Não colher swabs naso e orofaringe; 
Orientar isolamento domiciliar e colher assinatura do Termo de Responsabilidade de 
Isolamento Social e anexar na notificação e encaminhar ao SCIH. 

+ 
Profissional de saúde: notificar (notificação do profissional de saúde) 
Colher swab naso e orofaringe; 
Encaminhar ao laboratório o material e a cópia da notificação. 


