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1- Apresentação:       

O município de Nova Olinda do Maranhão foi criado em 10 de novembro de 1994 

pela lei Nº 6.159, A historia de Nova Olinda do Maranhão tem seu inicio exatamente no 

ano de 1963, com a chegada do senhor Antonio Araújo da Silva (Antonio Ferreira) com 

sua esposa do Maria Oneide, ainda chegaram as famílias de Antonio Feitosa Bezerra 

(Gurupi), Pedro Sois, Acelino Bezerra, João Bezerra e Gonçalino Porfírio. Todos 

vinham buscar terras que fossem férteis para o cultivo do arroz, mandioca, milho, feijão 

e outros produtos. Naquele mesmo ano foram feitas as primeiras aberturas nas matas. 

As primeiras habitações (Barracos) foram feitos onde é atualmente o cemitério local e 

próximo à atual Rua da Igreja, pois havia água nas proximidades no chamado igarapé 

do barraco. No ano de 1963, no dia 03 de fevereiro, Antonio Ferreira trouxe sua esposa 

à senhora Maria Oneide de Azevedo, a quem se atribui o nome de Nova Olinda, esse 

nome era o mesmo de um povoado que eles haviam morado nas margens do rio 

Parnaíba (lado maranhense), foi confeccionada uma placa e colocado nas proximidades 

do bairro Trator (Bem vindos à Nova Olinda). 

Nos anos seguintes surgiram mais habitações, surgindo então os primeiros bairros, 

o Trator foi o primeiro a formar-se, depois bairro da piaba. Em 1973, chegam os 

missionários (Robert e Dolores), vindos dos Estados Unidos, que moravam onde é 

atualmente a Rua dos Americanos (a rua era chamada antes da chegada dos 

missionários de "Faca Larga" por causa de um morador que possuía uma faca nesse 

formato. Eles tinham o trabalho de evangelização junto aos indígenas (URUBUS 

KAAPOR). O casal trouxe várias mudas e sementes de acerola, abóbora, pepinos e o 

mais destacado o guaraná, eles tinham uma panela especial para fazer conservas de 

alguns produtos. Nos anos seguintes a localidade recebeu varias famílias vindas de 

outras regiões e outros estados, todos vinham em busca de melhores dias, o trabalho 

básico eram a agricultura e exploração da madeira. Com a nova abertura da estrada (BR 

316) o povoado foi crescendo de forma gradativa, sendo em poucas décadas destaque na 

região. Alguns estados como Ceará, Piauí, Pernambuco e Alagoas, contribuíram para a 

formação do nosso povo. durante um período longo de nossa historia, sobretudo na 

década de 80, os lideres políticos e comunitários, lutaram pela criação do município de 

Nova Olinda  que era distrito de Turiaçu,  ater o ano de 1987, quando passou a pertencer 

a santa Luzia do Paruá ate o ano de 1996. através da Lei nº 6.159, no dia 10 de 



novembro de 1996 foi criado o município de Nova Olinda do Maranhão, juntamente 

com outros oitenta novos municípios. O Município foi instalado em 01 de janeiro de 

1997. 

Apresenta como municípios limítrofes: santa Luzia do Paruá, Santa Helena, 

Araguanã, e reserva indígena (pico demarcado pela FUNAI ). Encontra se distante da 

capital São Luís cerca de 350 km, sendo acesso por via terrestre. 

 

Suas características geográficas são: 

Características geográficas 

Área 2 464,124 km² [3] 

População  20.928 hab. IBGE/2010[4] 

Densidade  7,76 hab./km² 

Clima Tropical 

Fuso horário UTC−3 

 

   Apresentação como indicadores: 

Indicadores 

IDH-M  0,568 baixo PNUD/2000[5] 

PIB  R$ 74 421,034 mil IBGE/2008[6] 

PIB per capita  R$ 4 217,44 IBGE/2008[6] 

 

Economia: 

A economia predominante de Nova Olinda do maranhão se da através da agricultura a 

pecuária. 

Rede Bancaria: 

Funcionam em nova Olinda do Maranhão agencia bancarias do 

• Bradesco  

Transportes: 
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Terrestre: a cidade conta com terminal rodoviário onde operam companhias regulares 

como a boa esperança, Guanabara, além de transportes alternativos (taxi e vans). 

Bairros. 

A sede do município é composta pelos bairros: 

• Bairro do trator 

• Bairro Iraci 

• Bairro da piaba 

• Bairro novo  

• Vila esperança 

• Centro 

• Bairro Sales 

Os povoados são: 

• Povoado pedreira I e II 

• Quadra Tancredo neves 

• Monte alegre 

• Santa cruz 

• Polônia 

• Café da mata 

• Boa vista 

• Rio morto 

• Satu, Ingazal 

• Adeia Iapu 

• Aldeia pequizeiro 

• Aldeia capitão mira 

• Aldeia Daxipuxirandar 

• Guarani 



• Q. B1 a B6 

• QD. 1 A 17 

• Nazaré  

• Q. II a XIV 

• Vila Maneco 

• Vila nova    

Obs.: a todos  são localizado no município 116 localidade. 

1.1 -População: 

Urbana –11.626 hab. 

Perímetro Urbano: 954 hab. 

Rural –8.348 hab. 

1.2 - Numero de imóveis existentes na área urbana: 5.084 

 

1.3-Números de pontos estratégicos: 14 

Posto de combustíveis: 02 

Cemitério: 02 

Borracharia: 04 

Oficina mecânica: 19 

Serraria: 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

           O Coronavírus é uma grande família viral já conhecida desde 1960, voltou a 

ser discutido mundialmente após novos casos surgirem na China, na cidade de 

Wuhan. Essa variante do vírus pode causar desde um simples resfriado, mas 

também acarretar o desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS, do inglês SevereAcuteRespiratorySyndrome) e da Síndrome Respiratória 

do Oriente Médio (MERS, do inglês MiddleEastRespiratorySyndrome).  

           Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 

1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em 

decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.  

           A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da 

vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais 

comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha 

coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.  

Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são:  

 

•  Alpha coronavírus 229E e NL63.  

•  Beta coronavírus OC43 e HKU1  

•  SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS).  

•  MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ou 

MERS).  

•  SARS-CoV-2: novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado de novo 

coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro de 2019.  

 

            O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31/12/19 

após casos registrados na China. Trata-se de uma nova variante do coronavírus, 

denominada COVID-19, até então não identificada em humanos.   

             A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda evitar os termos “nova 

gripe causada pelo coronavírus” porque gripe é uma infecção respiratória 

causada pelo vírus influenza.  

 



 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 Geral 
  
      Orientar os serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada 

para minimizar os impactos da doença na saúde pública do municipio.  

 
2.2 Específicos  
 
      Orientar os serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada 

para minimizar os impactos da doença na saúde pública do municipio.  

• a) Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de coronavirus 

(COVID-19);  

• b) Orientar o manejo oportuno de casos suspeitos;  

• c) Orientar o fluxo de vigilância epidemiológica para o diagnóstico dos 

casos suspeitos;  

• d) Orientar na divulgação das informações;  

• e) Promover a comunicação de risco;  

• f) Promover ações de educação em saúde  

• g) Estabelecer cuidados para redução do risco geral de contaminação pelo 

COVID-19 aos profissionais envolvidos nos atendimentos e protocolos 

relacionados.  

 

3. COMPONENTES ESTRATÉGICOS DO PLANO  

3.1 Gestão;  

3.2 Vigilância epidemiológica;  

3.3 Assistência ao paciente;    

3.4 Comunicação de risco. 

 
       As ações do plano são executadas de acordo com cada nível de resposta com 
foco na detecção precoce da circulação viral e redução da morbimortalidade pela 
doença:  



 
4. CARACTERÍSTICAS DA DOENÇA  
 
4.1 Transmissão:  

              Alguns coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser 

transmitidos de pessoa a pessoapelo ar (secreções aéreas do paciente infectado) 

ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Ainda não está claro com 

que facilidade o COVID-19 é transmitidode pessoa para pessoa, contudo, outros 

coronavírus não são transmitidos para humanos sem que haja uma mutação. Na 

maiorparte dos casos a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, ou 

seja, qualquer pessoa quecuidou do paciente, incluindo profissionais de saúde ou 

membro da família que tenha tido contato físicocom o paciente e/ou tendo 

permanecido no mesmo local que o doente.  

            Até o momento, não há evidências concretas de que modo acontece sua 

transmissão, mas está limitada a grupos familiares e profissionais de saúde que 

cuidaram depacientes infectados.  

 

4.2 Período de incubação  

            Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo de 

exposição ao vírus e o início dossintomas seja de até duas semanas.  

 

4.3 Sinais e sintomas  

             Pode variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas 

superiores semelhante aoresfriado, até casos graves com pneumonia e 

insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de pouca 

idade, idosos e pacientes com baixa imunidade podem apresentar manifestações 

maisgraves. No caso do COVID-19, ainda não há relato de infecção sintomática 

em crianças ou adolescentes.  



4.4 Diagnóstico : 
         A confirmação se dá por meio de exames laboratoriais realizados por biologia 

molecular para identificar o material genético do vírus em secreções respiratórias.  

 

4.5 Tratamento  

         Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e ingestão de 

líquidos, além de medidas para aliviar os sintomas, como analgésicos e 

antitérmicos. Nos casos de maior gravidade como pneumonia insuficiência 

respiratória, suplemento de oxigênio e ventilação mecânica pode ser necessário.  

        É importante ressaltar que não há vacina até o momento.  

 

5. NÍVEIS DE RESPOSTA  

 

            Na aplicação do Plano de Contingência do COVID-19 serão realizadas 

atividades específicas a serem implementadas em três níveis, levando em 

consideração:  

•  Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da 

transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, 

capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos;  

•  Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, 

animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de 

comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas;  

•  Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e 
mortes;  

•  Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-
alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;  

•  Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis 
tratamentos; e  

•  Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências 
científicas publicadas em revistas científicas.  

 



        O nível de resposta será ativado de acordo com a avaliaçãoe revisão 

periódica do risco, levando-se em consideração: desenvolvimento de novos 

conhecimentos científicos e situação epidemiológica em evolução, para garantir 

que as medidas correspondentes ao nível sejam adotadas.  

•  Nível 1 (Alerta):corresponde a uma situação em que o risco de introdução 

do COVID-19 no território seja elevado e não apresente casos suspeitos;  

• Nível 2 (Perigo iminente):corresponde a uma situação em que há 

confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, 

Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde.  

• NÍVEL 3 (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - 

ESPIN):corresponde a uma situação em que há confirmação de 

transmissão local do primeiro caso de coronavírus COVID-19, no território 

nacional.  

 

       6. GESTÃO  

 

        Este componente contempla todos os demais, visto que é o componente por 

onde ocorrem tomadas de decisões baseadas em critérios técnicos, político-

administrativos, organizacionais e operacionais, buscando sempre articulação intra 

e intersetorial que implementa políticas e estratégias para o fortalecimento das 

suas capacidades de resposta, e ainda o uso racional e sustentável de recursos, 

reduzindo os fatores de riscos.  

 

         7. VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLÓGICA  

         Considerando que o COVID-19 é uma doença nova com um caso confirmado 

no dia 26/ 02/ 2020 no estado de São Paulo, a SES/MA, assim como os demais 

estados da federação, busca a detecção precoce de casos suspeitos que atendam 

definições de casos de acordo com orientações da SVS/MS, além de garantir a 

notificação imediata e investigação epidemiológica oportuna para evitar 

agravamento de casos e óbitos.  

 

 

 



7.1 Definições Operacionais de Casos  

 

I. Caso suspeito  
 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos  

Situação 1: Febre¹ E pelo 

menos um sinal ou 

sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das 

asas nasais entre outros) 

 

 

E 

Histórico de viagem para área 

com transmissão local, de 

acordo com a OMS, nos últimos 

14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou 

sintomas; OU 

Situação 2: Febre¹ E pelo 

menos um sinal ou 

sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das 

asas nasais entre outros) 

 

 

 

E 

Histórico de contato próximo de 

caso² suspeito para o 

coronavírus (COVID- 19), nos 

últimos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou 

sintomas; OU 

Situação 3: Febre¹ OU 

pelo menos um sinal ou 

sintoma respiratório 

(tosse, dificuldade para 

respirar, batimento das 

asas nasais entre outros) 

 

 

E 

Contato próximo de caso² 
confirmado de coronavírus 
(COVID-19) em laboratório, nos 
últimos 14 dias anteriores ao 
aparecimento dos sinais ou 
sintomas. 

 

Informações até 16/02/2020, sujeitas a alterações.  
1 Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos 
ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica 
deve ser levada em consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.  
2 Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por 
novo coronavírus, dentro da mesma sala ou área de atendimento, por um período prolongado, sem uso de 
equipamento de proteção individual (EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma 
área ou sala de espera de assistência médica ou, ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto 
não estiver usando o EPI recomendado.  
Países na lista de monitoramentopara caso suspeito do SARS CoV 2, de acordo com o Ministério da Saúde atualizada 
em 24/02/2020:  
Alemanha, Austrália, Camboja, China, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Filipinas, França, 

Itália, Japão, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietnâ. 

 

8.- INFRA ESTRUTURA DA SAÚDE EXISTENTE: 

• Número de unidades de saúde de atenção primária: 05 

• Número de unidades de saúde secundária: 01 



• Hospital municipal: 01 

• Número de Unidades de Saúde de Atenção Terciária:03 

• Veículos usados no controle : A adquirir 

• Veículos de assistência: 03 

• Ambulâncias necessárias: 01 

8.1- NECESSIDADES DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO 

COMBATE AO CORONAVÍRUS (COVID 19):  

8.2- AQUISIÇÃO DE MATERIAL: 

• Capote ou avental. 

• Fardamento (calça, camisa e bota) 

• Material gráfico  

• Equipamento de proteção individual ( macacão, bota, capacete, luvas, óculos) 

• Veiculo traçado para o desenvolvimento das atividades programadas: 

• Moto:  

• Microscópio entomológico:  

• Microscópio bacteriológico para identificação. 

• Educação em saúde, orientações, divulgações em veículos de comunicações 

locais e redes sociais. 

• Kit de assepsia (álcool em gel). 

9. – RECURSOS HUMANOS EXISTENTES EM RESPECTIVO REGIME 

PREPONDERANTE DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIO: 

Ações Vinculo Qt. Total 
Situação 

Empregatícia 

Regime de 

Contratação 

Vigilância 

Epidemiologia 

Município 17 

21 

Contratado 06 

Estadual - Concursado 15 

Federal 04 TOTAL 21 

Vigilância Sanitária 

Município 4 

- 

Contratado 03 

Estadual - Concursado 01 

Federal - TOTAL 04 

Assistência Técnica  

Município 10 

02 

Contratado 07 

Estadual - Concursado 03 

Federal - TOTAL 10 

Comunicação e 

mobilização 

Município 67 

01 

Contratado 52 

Estadual - Concursado 15 

Federal - TOTAL 67 



Cobertura 

estratégia da 

saúde da família  

Municipal 100,00% 

100,00%  

Fonte:  

DAB 

Total 100,00% 

 

10. COMPONENTES DO PLANO DE CONTIGENCIA: 

10.1- ATENÇÕES A SAÚDE: 

● Disponibilizar as unidades básicas de saúde  com medicamento, material recursos 

humanos capacitados conforme orientação técnica da sés e ministério da saúde.  

       ● Garantir a disponibilidade de monitoramento dos paciente suspeitos. 

● Disponibilizar assistência primaria, secundaria e terciária. 

● Realizar capacitação dos profissionais médicos, enfermeiros, bioquímicos, 

técnicos de enfermagem. Agentes comunitário de saúde, agentes de controle 

vetorial de técnicos de laboratório nas ações pertinentes. 

●Divulgar para a população as unidades de atendimento a pacientes suspeito do 

coronavirus (covid -19). 

10.1.1 – Atenção Primaria à Saúde (APS): 

           A tenção básica é desenvolvida pela estratégia de saúde da família, porta de 

entrada do SUS através das unidades básicas de saúde. 

Para atendimento da demanda de paciente suspeitos,  temos como rotina o atendimento 

nas unidades de saúde que notificam e investigam.  

As internações hospitalares quando necessárias são referenciadas a partir do 

atendimento de  urgência realizado pelo hospital de Zé doca. 

Os profissionais de saúde necessitam de atualização de diagnostico e manejo dos 

pacientes. 

10.1.2 – Atenção Secundaria. 

Os paciente em especial os do grupo b são encaminhados Zé doca ( micro região de 

saúde) com garantia de leitos de internação, porem não existe leito semi- intensivo e 

terapia intensiva onde realiza exames. 

10.1.3 – Atenção Terciária: 

É realizada na macrorregião de saúde em São Luis com atendimento a pacientes dos 

grupos C e D, com capacidade para  realização de exames. 

10.2- Vigilância Epidemiológica e Sanitária . 



●Monitorar rigorosamente a ocorrência de casos suspeitos nas unidades básicas de 

saúde. 

●Registrar todos os casos no SINAN. 

●Investigar todos os casos  suspeitos do novo corona vírus ( covid- 19). 

●Realizar capacitação de toda equipe de saúde nas ações de prevenção, vigilância e 

Saúde. 

●Avaliar o manejo ambiental com medidas dos fatores de riscos ambientais. 

●Paradas provisórias de eventos que tenha aglomeração nas UBS, hospitais etc. 

● Limpeza rigorosa das unidades básicas de saúde e hospitais 

 

10.3– Comunicação e Mobilização Social: 

● Utilização de radio comunitário e particulares (AM e FM) e carros de som, redes 

sociais no sentido de orientar a população.  

● Reunião com lideranças religiosas, comunitárias, radialistas, professores, profissionais 

de saúde, sociedade civil e sindicatos para mobilização multiplicadora e formação de 

opinião no combate a o novo corona vírus. 

de COVID-19 consta no anexo 3 deste plano.  
 
        11. ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS TRABALHADORES 
ENVOLVIDOS NOS ATENDIMENTOS E PROTOCOLOS  
 

            Na execução da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora (PNSTT) instituída através da Portaria nº 1.823/2012, (Portaria de 

Consolidação do SUS nº 02),o Estado do Maranhão desenvolve ações de Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora dando ênfase na vigilância, 

visando a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da 

morbimortalidade.  

           São inúmeras as classes de trabalhadores que estão expostas a diversos 

riscos nas atividades laborais, principalmente os trabalhadores que atuam nos 

serviços de saúde, pois apresentam um maior risco de exposição, contaminação e 

infecção por agentes biológicos patogênicos, incluindo COVID-19. Ressalta-se 

ainda outras categorias profissionais como os que lidam com cargas, remessas, 

em portos, aeroportos e fronteiras, tripulação de aeronaves, navios e trens, 



servidores da Anvisa, Polícia e Receita Federal, Vigia e demais trabalhadores que 

realizem abordagens em meios de transporte. Além desses, correm risco também, 

os trabalhadores confinados em locais fechados em contato com pessoa infectada, 

assintomática ou com apresentação de sintomas.  

           Assim, é essencial a adoção de medidas de prevenção e controle durante 

todas as etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados: antes da 

chegada do paciente ao serviço, na triagem e espera do atendimento e durante 

toda a assistência prestada, ofertando, se necessário, máscara cirúrgica aos 

suspeitos e acompanhantes.  

           Medidas eficazes de prevenção e de promoção da saúde devem ser 

adotadas e desenvolvidas de forma efetiva pela Vigilância em Saúde do 

Trabalhador articulada com outras áreas, no Estado, nas Regiões e nos Municípios 

a fim de protegê-los.  

           Assim, é essencial a adoção destas durante todas as etapas de 

atendimento a casos suspeitos ou confirmados. 

 

Atenção para as recomendações: 

 

           De acordo com o Ministério da Saúde os cuidados básicos para reduzir o 

risco geral de contrair ou transmitir infecções pelo COVID-19 são:  

•  Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias 

agudas;  

•  Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto 

com pessoas doentes ou com o meio ambiente;  

•  Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  

•  Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;  

•  Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

•  Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;  

•  Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou 

garrafas;  

• Manter os ambientes bem ventilados;  

•  Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da 

doença;  

•  Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em 

fazendas ou criações.  



• Uso de EPIs. 

 

 a) Uso de máscaras  

 

            Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de 

contato e de gotículas, recomendando-se o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), como segue:  

•  Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e 

amarrando-a com segurança para minimizar os espaços entre a face e a 

máscara;  

•  Enquanto estiver em uso, evitar tocar na máscara;  

 

•  Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na 

frente, mas remova sempre por trás);  

 

•  Após a remoção ou sempre que houver toque inadvertidamente em uma 

máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;  

 

• Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim 

que esta tornar-se úmida;  

 

•  NUNCA reutilizar máscaras descartáveis;  

 

•  Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.  

 

•  Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de 

aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória 

(respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de 

partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3);  

 

•  A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser 

compartilhada entre profissionais;  

 



•  A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as 

recomendações do fabricante; 

 

 b) Uso de luvas  

 

•  As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando 

houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos 

corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou 

equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 

transmissão do novo coronavírus (2019-nCoV) para o trabalhador de 

saúde, assim como de paciente para paciente por meio das mãos do 

profissional;  

• Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica 

asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico);  

•  Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.  

•  Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio 

corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver danificada.  

•  Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como 

telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.  

• Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem 

ser reutilizadas).  

•  O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  

•  Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.  

•  Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a 

contaminação das mãos. 

 

 c) Protetor ocular ou protetor de face  

 

•  Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os 

lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do 

profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.  

•  Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela 

assistência sendo necessária a higiene correta após o uso.  

•  Sugere-se para a desinfecção, o uso de hipoclorito de sódio ou outro 

desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.  



 

d) Capote/avental  

 

•  O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante 

procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, 

secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do 

profissional.  

• Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura 

posterior. Além disso, deve ser confeccionado com material de boa 

qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana 

efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível 

em vários tamanhos.  

•  O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a 

realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da 

área de assistência.  

•  Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das 

mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e 

ambiente.  

 

IMPORTANTE: todos os profissionais (próprios ou terceirizados) deverão ser 

capacitados para a prevenção da transmissão de agentes infecciosos e treinados 

para uso correto dos EPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sem mais para o momento; 
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