
                                                                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

Viana-ES, 15 de junho de 2020. 

 

NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 01/2020 

 

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

MEDIDAS DE CONTROLE PARA PREVENIR A DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 EM 

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI) 

 

 APRESENTAÇÃO  

 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

 

Considerando o Decreto Nº 44/2020, revogado pelo 063/2020 - Declara situação de 

emergência no município de Viana e define outras medidas para o enfrentamento ao novo 

coronavírus-covid-19. 

Considerando a necessidade de ações em conjunto para enfrentamento em decorrência do 

novo coronavírus (COVID-19) nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI);  

 

Considerando que no município de Viana há, até o presente momento, uma Instituição de 

Longa Permanência para Idoso, de caráter público e/ou filantrópico, que ofeta o Serviço de 

Acolhimento Institucional para até 12 (doze) idosos com 60 anos ou mais, que não dispõem 

de condições de permanecer com a família, com vivência de situações de violência ou 

negligência, em situação de rua ou abandono, com vínculos familiares rompidos, 

encaminhados pelo Centro de Referência Especializado de Assistencia Social da Secretaria 

Municipal de Trabalho e Assistência Social com ciência do Ministério Público. 

 

Considerando que a população idosa é tida como o principal grupo de risco para a infecção 

pelo novo coronavírus, por se tratarem de uma população de residentes que, em geral, são 

mais vulneráveis, com níveis variados de dependência e com necessidades complexas. 

 

Considerando a Portaria SEMSA Nº 0002/2020 – Dispõe sobre regulamentação do Centro 

de Operações Especiais em Saúde – COES (COVID-19), no âmbito no município de 

Viana/ES; 
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Considerando que ações destinadas à população idosa devam ser implementadas, nas 

ILPIs, visando à proteção do idoso institucionalizado da contaminação pelo coronavírus;  

 

Considerando o respeito ao direito fundamental à vida, a absoluta necessidade de detectar e 

impedir a propagação da Covid-19 entre os residentes e profissionais das ILPIs; 

 

Considerando a Portaria 65/2020 que trata de orientações e recomendações gerais aos 

gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social dos estados, municípios e 

Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de pessoas idosas ou 

com deficiência no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo 

Coronavírus, COVID-19; 

 

Embora o tema ainda esteja sob estudo, a ANVISA traça orientações que versa o seguinte: 

 

As informações atuais disponíveis sugerem que a transmissão pessoa a pessoa do novo 

coronavírus (SARS-CoV2) ocorre por meio de gotículas respiratórias, que são expelidas 

durante a fala, tosse ou espirro e por contato com as superfícies contaminadas por essas 

gotículas. Qualquer idoso que tenha contato próximo (menos de 1 metro) com uma pessoa 

infectada com o novo coronavírus (estando com sintomas ou não) está em risco de ser 

também infectado e apresentar um quadro grave de infecção pelo vírus, já que é comum 

que os idosos tenham doenças crônicas (diabetes, problemas cardíacos e pulmonares, etc). 

Sendo assim, essas orientações aqui lançadas em estudos baseadas no que se sabe até o 

momento sobre o SARS-CoV-2, podendo ser atualizadas ao surgimento de novas 

evidências científicas. 

 

Visando unificar orientações já emitidas pela autoridade sanitária de Viana e através de 

treinamentos para os profissionais, a Secretaria Municipal de Saúde de Viana, por meio da 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde e da Subsecretaria de Atenção Básica, torna pública 

a presente Nota Técnica com finco de orientar os profissionais das ILPI’s sobre o processo 

de trabalho, a assistência aos institucionalizados, principalmente em relação ao manejo dos 

casos suspeitos ou diagnosticados da COVID-19, que ocorram dentro da instituição, 

evitando a propagação da doença, bem como medidas de prevenção a serem adotadas 

durante a pandemia. 
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1. SINAIS E SINTOMAS GERALMENTE PRESENTES NAS PESSOAS ACOMETIDAS PELO 

COVID-19 

 Febre (≥37,8ºC);  

 Tosse;  

 Dificuldade para respirar;  

 Dor muscular e fadiga;  

 Sintomas respiratórios superiores; e 

 Sintomas gastrointestinais, como diarréia.  

 

1.1. SINAIS DE AGRAVAMENTO  

 Hipotensão (pressão baixa) em relação à pressão arterial habitual do residente  

 Confusão mental / alteração do comportamento (prostração ou agitação)  

 Inapetência / Desidratação  

 Descompensação das doenças de base, como exemplo: diabetes, hipertensão 

arterial;  

 Saturação de SpO2 < 95% em ar ambiente;  

 Aumento do desconforto respiratório (dispnéia/dificuldade para respirar);  

 Batimento de asa de nariz;  

 Cianose (lábios e/ou extremidades frias e de coloração arroxeada); 

 

1.1.1 Na presença de um ou mais sinais de agravamento a ILPI deverá:  

 Comunicar imediatamente e solicitar avaliação da equipe de saúde, 

médico/enfermeiro que faz o acompanhamento de rotina dos residentes da ILPI;  

 Avaliar a piora dos sinais e sintomas do idoso e possível agravamento do estado 

geral;  

 Providenciar remoção do residente e encaminhar: 

 Ao hospital habitual, caso o idoso possua plano de saúde ou  

 Em se tratando de idoso usuário do SUS, encaminhá-lo ao Pronto Atendimento em 

Arlindo Villaschi  ou à UPA em Viana sede,  para o primeiro atendimento e avaliação 

do quadro clínico ou  

 Realizar contato com o SAMU 192.  

 A equipe da UBS referência será responsável por notificar ao serviço de VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA TODOS os residentes da ILPI, que são casos suspeitos, 

confirmados e/ou óbitos pela COVID 19. 

 

2. MANEJO DE IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA - 

ILPI COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO COVID-19 
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Na presença de um ou mais sinais ou sintomas de infecção a ILPI deverá:  

 

 Transferir imediatamente o residente sintomático para um quarto privativo, separando-o 

dos demais, designando preferencialmente um funcionário exclusivo para o atendimento 

ao idoso e evitando atender a outros residentes, prevenindo assim a contaminação cruzada 

entre os demais moradores da ILPI. 

 

 O profissional designado deverá minimizar o trânsito nos locais onde se encontram os 

demais residentes, principalmente quando estiver usando equipamentos de proteção 

individual. Todos os procedimentos de desparamentação dos EPIs deverão ser 

rigorosamente observados, inclusive da higienização das mãos.  

 

 Solicitar avaliação dos profissionais de saúde médico/enfermeiro que prestam cuidados 

aos idosos da ILPI conforme rotina da instituição previamente estabelecida para os casos de 

residentes suspeitos da covid 19;  

 

 Solicitar agendamento para avaliação dos profissionais de saúde médico/enfermeiro da 

UBS Morada de Bethânia, através de contato com a coordenação da respectiva UBS: (27) 

99772 8712; 

 

 Avaliar e monitorar periodicamente os sinais vitais, temperatura, frequência respiratória e 

cardíaca e pressão arterial no mínimo de 6/6h, bem como, sintomas respiratórios, 

gastrointestinais, descompensação das doenças de base, tais como: diabetes, hipertensão 

arterial, entre outros de acordo com item 1.1;   

 

 Comunicar as alterações de sinais vitais aos profissionais de saúde (médico e/ou 

enfermeiro) que acompanham os idosos da instituição, assim como aos profissionais de 

saúde médico/enfermeiro da UBS Morada de Bethânia, bem como, manter o registro dos 

dados vitais aferidos no prontuário individual de cada residente;   

 

 Notificar a ocorrência da suspeita de caso(s) da COVID 19 dentro da instituição, à 

Vigilância Epidemiológica do município, através do telefone: (27) 9 9953-9497 ou e-

mail: (vigilanciaepidviana@hotmail.com); 
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 Diminuir ao máximo o trânsito do residente sintomático fora do quarto privativo e, quando 

houver necessidade extrema de acessar ambientes coletivos e em transporte, este deve 

fazer uso de máscara cirúrgica; 

 

 Manter ventilação natural no quarto e restringir o uso de condicionadores de ar; 

 

 Fornecer lenços de papel descartáveis ao residente; 

 

 Separar os utensílios (talheres, pratos, canecas, roupas de cama, etc) durante o período 

de isolamento, intensificando as medidas de higiene no ambiente; 

 

 Realizar preferencialmente as refeições na área de isolamento e atentar-se para o 

descarte adequado dos restos alimentares contaminados;   

 

 Em caso de utilização de banheiros coletivos, realizar a higienização do banheiro, de 

acordo com as normas da Vigilância Sanitária, logo após o uso do idoso com suspeita ou 

confirmação da COVID19;   

 

 Individualizar, quando possível, equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e 

estetoscópio ou promover a higienização dos mesmos com álcool 70% imediatamente após 

o uso;   

 

 A qualquer sinal de complicação respiratória encaminhar o residente ou contactar 

transporte adequado (SAMU 192) com urgência para conduzi-lo a um serviço de urgência e 

emergência; 

 

 Adotar Precauções Padrão* + precauções para gotículas + precauções de contato no 

cuidado/atendimento a todos os residentes suspeitos ou com diagnóstico da COVID-19. 

(Anexo 03 e 3.1). 

 

*As Precauções Padrão assumem que todas as pessoas podem 

estar potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que 

pode ser transmitido no ambiente e devem ser implementadas para 

todos os casos suspeitos ou com diagnóstico de COVID-19 com o 

intuito de diminuir o risco de contaminação entre residentes e 

profissionais da ILPI.  
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2.1 UTILIZAÇÃO DE EPIs  

  

Todos os cuidadores/profissionais que entrarem em contato ou prestarem cuidados aos 

residentes suspeitos ou com diagnóstico da COVID-19 devem utilizar os seguintes 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI):   

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Máscara Nº 95/PFF2; 

 Touca descartável; 

 Avental descartável; 

 Luvas de procedimento não estéril. 

 

A ILPI deve garantir que os profissionais/cuidadores que entrarem no quarto dos residentes 

suspeitos ou confirmados com a COVID-19 devem ser orientados quanto à necessidade do 

uso de EPI, bem como, devem ser capacitados sobre as técnicas de higienização das mãos, 

colocação e retirada dos EPIs, com segurança.  

 

Os profissionais da limpeza devem utilizar os seguintes EPIs durante a limpeza dos 

ambientes:  

 Gorro; 

 Óculos de proteção ou protetor facial; 

 Máscara cirúrgica (comum); 

 Avental; 

 Luvas de borracha de cano longo; 

 Botas impermeáveis. 

 

3. IDOSOS DESOSPITALIZADOS OU ADMITIDOS NA ILPI DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19  

 

De acordo com a NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 21/2020 - SESA/SSAS/GROSS/NEAPRI: 

Recomendações para prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) 

a serem adotadas na população idosa que vive em Instituição de Longa Permanência para 

Idosos-ILPI do Espírito Santo, item 2d 

 

 Orienta-se manter isolamento preventivo por 14 dias e em quarto privativo. Após esse 

período e mantendo-se assintomático o idoso poderá ser liberado do isolamento preventivo, 

devendo manter o isolamento social e todas as demais orientações previstas nesta NTC;   
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 Caso apresente sinais e sintomas gripais dentro do período de 14 dias, seguir as 

orientações conforme item 2; 

 

4. DIFERENÇAS ENTRE O TESTE MOLECULAR RT-PCR EM TEMPO REAL (RT-PCR) E O 

TESTE IMUNOLÓGICO (TESTES RÁPIDOS)  

 

O teste molecular RT-PCR em tempo real (RT-PCR): É uma técnica de laboratório com 

base no princípio da reação em cadeia da polimerase (PCR) para multiplicar ácidos 

nucléicos, onde o material genético inicial na reação de PCR é RNA, que é transcrito no 

reverso em seu complemento de DNA por enzima transcriptase reversa. Segundo a 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, a detecção do vírus por RT-

PCR em tempo real (reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa) permanece 

sendo o teste laboratorial de escolha para o diagnóstico de pacientes sintomáticos na 

fase aguda, entre o 3º e 7º dia da doença.  

 

Testes imunológicos: teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos. Até o 

momento, o Ministério da Saúde só dispõe do ensaio imunocromatográfico para detecção 

rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome respiratória aguda grave por 

coronavírus 2 (SARS-CoV2), em amostras de sangue total, soro ou plasma humano. O teste 

deve ser usado como uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção 

por coronavírus (COVID 19), causada pelo SARS-CoV2. São testes qualitativos para 

triagem e auxílio diagnóstico.  

Mesmo validados, é importante saber que os testes rápidos apresentam limitações e a 

principal delas é que precisa ser realizado, de forma geral, a partir do 8º (oitavo) dia 

do início dos sintomas. É necessário que o caso suspeito ou contato de caso confirmado 

de COVID-19 espere esse tempo para que o sistema imunológico possa produzir anticorpos 

em quantidade suficiente para ser detectado pelo teste.  

Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos 

não podem ser usados como evidência absoluta de SARS-CoV2. O resultado deve ser 

interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros exames laboratoriais 

confirmatórios. 

 

Ressaltamos que todos os idosos da ILPI – Instituto Família Feliz, fizeram teste imunológico 

(teste rápido) para COVID-19, no dia 16/06/2020, pois entendemos que são pessoas de 

grande suscetibilidade ao vírus, que residem em conjunto e tem acesso a pessoas 

(funcionários) que saem e voltam da casa, trazendo vulnerabilidade aos idosos internos.  
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5. CONDUTAS A SEREM ADOTADAS FRENTE AOS RESULTADOS DOS TESTES: 

MOLECULAR RT-PCR EM TEMPO REAL (RT-PCR) E IMUNOLÓGICO, REFERENTE AO 

FUNCIONÁRIO DA ILPI 

 

 Caso o exame tenha sido coletado através do swab, realizado por meio do teste molecular 

RT-PCR em tempo real (RT-PCR), com resultado laboratorial negativo e o funcionário 

totalmente assintomático, ou seja, sem apresentar sinais e sintomas respiratórios, de 

acordo com as normas vigentes, este poderá retornar as suas atividades laborais;  

 

  Caso o resultado laboratorial positivo, de acordo com as normas vigentes, o funcionário 

deverá permanecer afastado de suas atividades laborais por no mínimo 14 dias a 

partir do primeiro dia de sinais e sintomas ou por período superior, até estar 

totalmente assintomático; 

 

  Caso o exame tenha sido realizado por meio de teste rápido, a Nota Informativa da 

ANVISA, de abril de 2020, disponível no endereço eletrônico 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias, diz que:  

 

O diagnóstico de Covid-19 não deve ser feito por uma avaliação 

isolada dos resultados dos testes rápidos. No estágio inicial da 

infecção, falsos negativos são esperados, em razão da 

ausência ou de baixos níveis dos anticorpos e dos antígenos 

de Sars-CoV-2 na amostra. E o resultado do teste positivo indica a 

presença de anticorpos contra o Sars-CoV-2, o que significa que 

houve exposição ao vírus, não sendo possível definir apenas pelo 

resultado do teste se há ou não infecção ativa no momento da 

testagem. 

 

Além disso, para concluir se o caso é ou não de Covid-19, os 

resultados dos testes rápidos devem ser interpretados por um 

profissional de saúde, considerando informações clínicas, sinais e 

sintomas do paciente, além de outros exames confirmatórios. 

Somente com esse conjunto de dados é possível fazer a avaliação 

e o diagnóstico ou descarte da doença.  
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Portanto, quando o exame for realizado por meio de teste rápido, o profissional da 

ILPI deve passar por avaliação médica, onde será definido se o funcionário seguirá de 

atestado médico ou retornará as suas atividades laborais.  

 

Importante destacar, ainda que o funcionário sintomático respiratório tenha testado 

NEGATIVO para COVID 19, deverá manter-se afastado dos cuidados com os idosos até o 

desaparecimento dos sinais e sintomas, visto a possibilidade do profissional estar infectado 

por outros vírus respiratórios que também representam risco para a população idosa. 

 

6. PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DE 

IDOSOS  

 

O responsável pela ILPI deve:  

 

 Oferecer aos profissionais condições de trabalho que oportunize o atendimento adequado 

aos idosos institucionalizados;  

 Se possível, direcionar os profissionais que estejam no grupo de risco, para serviços 

administrativos e ou de apoio e suporte;   

 Disponibilizar a todos os profissionais da ILPI, os Equipamentos de Proteção Individual, 

necessários de acordo com o procedimento a ser realizado, bem como, capacitação sobre 

as técnicas de higienização das mãos, colocação e retirada dos EPIs e medidas de 

prevenção; 

 

No que se refere às máscaras, disponibilizar aos profissionais que estão prestando 

cuidados diretos aos idosos:  

 Máscaras de Proteção Respiratória N95 ou PFF2 quando em procedimentos de risco de 

contaminação por aerossóis e ou nebulização;   

 Máscaras cirúrgicas quando não houver risco de contaminação por aerossóis e ou 

nebulização. 

 

7. RECOMENDAÇÕES A ILPI PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DA COVID-19  

 

 Suspender as visitas dentro das ILPIs por tempo indeterminado, a fim de reduzir o risco de 

transmissão da doença entre os idosos, inclusive as visitas de crianças, pois são possíveis 

portadores assintomáticos do novo coronavírus;   
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 Suspender a realização de atividades coletivas e festividades; 

 Evitar abraçar e beijar os idosos e não cumprimentar as pessoas por meio de aperto de 

mão, beijo ou abraço; 

 Manter todos os ambientes de áreas comuns bem higienizados e ventilados; 

 Estabelecer um percurso de entrada para o funcionário da instituição de modo que 

somente tenha contato com os idosos após higienizar bem as mãos, tomar banho, lavar o 

rosto e as narinas, trocar a roupa que chegou da rua e higienizar o solado do sapato. 

Recomenda-se, trocar o sapato por outro que seja usado apenas dentro da ILPI, por 

exemplo, sapatos de material impermeável e lavável, para facilitar a limpeza e 

desinfecção; 

 

 Todos os profissionais foram orientados a forma correta higienização das mãos, com água 

e sabonete líquido, quando estas estiverem visivelmente sujas OU álcool gel a 70%, quando 

estiverem visivelmente limpas de acordo com as recomendações da ANVISA, incluindo a 

limpeza antes e depois do contato com os residentes e em seus dormitórios, após contato 

com superfícies ou equipamentos potencialmente contaminados e após remover os 

equipamentos de proteção individual (EPI). (anexo 02 e 03)   

 

 O cartão vacinal do funcionário também deverá estar atualizado, e ele deverá ser 

orientando, principalmente sobre as vacinas relacionadas a doenças respiratórias 

infecciosas, conforme calendário nacional de vacinação, definido pelo Programa Nacional de 

Imunização - Ministério da Saúde: Todos os profissionais devem estar com o Cartão de 

Vacinação completo e em dia. 

 

7.1. Relacionada às boas práticas de higiene pessoal e respiratória dos residentes e 

profissionais da ILPI  

 Afixar cartazes com instruções sobre higienização das mãos e respiratória em locais 

estratégicos da instituição;   

 Orientar residentes e funcionários a adotarem as boas práticas; 

  Ao tossir ou espirrar, cobrir nariz e boca com cotovelo flexionado ou com lenço 

descartável, com descarte do lenço após o uso e higienização imediata das mãos após 

tossir ou espirar;   

 Idosos e profissionais devem higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou com 

álcool gel a70% antes das refeições; 

 Orientar os funcionários a ajudarem os idosos com dificuldade a executarem sua higiene 

pessoal;   
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 Evitar tocar mucosas: olhos, nariz e boca;  

  Higienizar pacotes e embalagens antes de entregar aos idosos. 

 

7.2. Relacionada aos procedimentos operacional padrão Profissionais de saúde e 

cuidadores: 

 

A ILPI deve reforçar orientações técnicas aos profissionais: sobre o uso adequado dos 

Equipamentos de Proteção Individual/EPIs, tais como paramentação, desparamentação, 

acondicionamento, avaliação da integridade, tempo de uso e critérios para descarte dos 

equipamentos de proteção individual utilizado, evitando assim, a disseminação do vírus 

dentro da instituição, proveniente do uso e manuseio inadequado desses materiais.  

Todos os profissionais foram orientados a manterem as unhas curtas, bem tratadas e 

higienizadas. Quando fizerem uso de esmalte, este deve estar sempre íntegro. Devem 

retirar todos os adornos antes de iniciarem o turno de trabalho, inclusive aliança de 

casamento quando for o caso, conforme preconizado pela NR 32.  

Os tipos de equipamentos de proteção individual necessários para a prevenção da COVID-

19 são baseados nos procedimentos executados, mas de maneira geral, todos os EPIs 

devem ser: 

 Selecionados com base no risco biológico a que os trabalhadores estão expostos; 

  Usados adequadamente; 

  Higienizados e/ou descartados, conforme recomendações técnicas; 

 

IMPORTANTE: Os EPIs de uso exclusivo para o serviço sob nenhuma hipótese devem ser 

compartilhados entre os trabalhadores ou levados para casa.   

 

Compete a todos os trabalhadores da ILPI em relação aos EPIs: 

 Usar, utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina; 

  Responsabilizar-se pela guarda e conservação; 

 Comunicar ao coordenador qualquer alteração que o torne impróprio, como por 

exemplo, o uso de máscaras molhadas, amassadas ou com sujidades aparentes. 

 

Uso de máscaras: Usar máscara cirúrgica é uma das medidas de prevenção para limitar a 

propagação de doenças respiratórias, incluindo a COVID-19, lembrando que outras medidas 

igualmente relevantes devem ser adotadas, como a higienização das mãos com água e 

sabonete (líquido ou espuma) ou preparação alcoólica antes e após a utilização das 

máscaras.  
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A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face para garantir sua eficácia e reduzir o 

risco de transmissão.  

 

Observação: As máscaras cirúrgicas devem ser usadas por todos os profissionais 

que estiverem prestando cuidados aos residentes suspeitos e/ou testados positivo 

para COVID 19. 

 

Importante ressaltar que as máscaras dos tipos N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3 devem ser 

usadas pelos profissionais quando em momentos de geração de aerossóis (intubação, 

ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes 

da intubação, nebulização, indução a produção de secreções para exames) no atendimento 

aos casos suspeitos ou confirmados da COVID 19. 

 

Uso de Luvas: As luvas de procedimento não cirúrgicas devem ser utilizadas, no contexto 

da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou em seu entorno (mesa 

de cabeceira, objetos pessoais e outros). As recomendações quanto ao uso de luvas são:  

 As luvas devem ser colocadas antes da entrada na área de isolamento; 

 As luvas devem ser removidas dentro do quarto, área de isolamento e descartadas como 

resíduo infectante; 

 Jamais sair da área de isolamento com as luvas;   

 Nunca toque 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 nunca devem ser 

reutilizadas); 

 O uso de luvas não substitui a higienização das mãos. 

 

Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos:  

 Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão 

oposta; - segure a luva removida com a outra mão enluvada; e - toque a parte interna do 

punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem luvas) e retire a outra luva.   

 Proceder à higiene das mãos imediatamente antes de calçar e após retirar as luvas. 

 

Óculos de proteção ou protetor de face (face shield): Os óculos de proteção ou 

protetores faciais (que cubra a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando 

houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções 

corporais, excreções. Devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela 
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assistência, devendo, imediatamente após o uso sofrer limpeza e posterior desinfecção com 

álcool líquido a 70%. Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água 

e sabão e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de desinfecção.  

 

Capote ou avental: O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado 

para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. O capote ou avental deve ser de 

mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. O capote ou avental sujo 

deve ser removido conforme a técnica de retirada do EPI, evitando a contaminação do 

profissional com a vestimenta infectada. Em seguida, após a realização do procedimento, 

descartar o capote/avental como resíduo infectante, ao sair da área de isolamento. Após a 

remoção do capote ou avental o profissional deve imediatamente realizar a higienização das 

mãos com água e sabão. 

 

Gorro ou touca: está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em 

procedimento. Deve ser de material descartável e removido após o uso e seu descarte 

deve ser como resíduo infectante.  

 

Profissionais da limpeza: Em atendimento às áreas de isolamento, são obrigatórios os 

seguintes EPIs: luvas de borracha de material resistente, cano longo ou curto para proteção 

das mãos e proteção parcial de antebraços e as mãos; máscara cirúrgica (exceto em 

ambientes onde esteja) desempenhando atividades com possibilidade de geração de 

aerossóis, usar as do tipo (N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3); óculos de proteção; botas de 

material impermeável, com cano alto e de solado antiderrapante; avental impermeável; 

gorro. Esses EPIs quando não descartados imediatamente ao sair da área de 

isolamento (óculos, botas e luvas de borracha tipo PVC), devem ser de uso exclusivo 

para essa área, sendo higienizados (lavar e desinfetar) e armazenados secos de forma 

individualizada e exclusiva. 

 

Limpeza e desinfecção de superfícies e materiais: Garantir a limpeza correta e frequente, 

diariamente e sempre que necessário, das superfícies das áreas comuns, dos dormitórios e 

de outros ambientes utilizados pelos residentes reforçando a rotina que deve ser 

preferencialmente supervisionada pelo Responsável Técnico da instituição.  

 

No caso da ocorrência de residentes com suspeita ou confirmação de infecção pela 

COVID-19, a desinfecção de todas as áreas descritas deve ser realizada logo após a 

limpeza com água e sabão neutro. Necessário dar grande importância à limpeza e 

desinfecção das superfícies mais tocadas que provavelmente estão contaminadas, incluindo 
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aquelas que estão próximas aos residentes (maçanetas de portas, telefones, mesas, 

interruptores de luz, corrimãos, barras de apoio, vaso sanitários, acionadores de descarga, 

pias, torneiras) e dormitório, (grades da cama, cadeiras mesas de cabeceira e de refeição, 

entre outros) sendo recomendado, no mínimo duas vezes por dia. 

 

Destacamos abaixo algumas recomendações à limpeza e desinfecção:  

• Medidas de precaução, bem como, o uso do EPI, devem ser apropriadas para a atividade 

a ser exercida e necessária ao procedimento. 

• Nunca varrer superfícies a seco, pois esse ato favorece a dispersão de microrganismos 

que são veiculados pelas partículas de pó. Utilizar varredura úmida que pode ser realizada 

com rodo e panos de limpeza de pisos.  

• Para a limpeza dos pisos devem ser seguidas técnicas de varredura úmida, ensaboar, 

enxaguar e secar.  

• É recomendado o uso de kits de limpeza e desinfecção de superfícies específicas nas 

áreas utilizadas por pacientes em isolamento de contato.  

• Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho, ainda 

com os profissionais usando EPI e evitando contato com os materiais infectados. 

 

Resíduos:  

 

Esvaziar regularmente as lixeiras. Deve-se ter especial atenção quanto à higiene, 

fechamento dos sacos de lixo, esvaziamento constante e destino adequado do lixo, 

principalmente, no caso de lixeiras que contiverem lenços, máscaras e materiais com 

secreções ou excreções, como fraldas.  

 

O novo coronavírus deve ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo 

a Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da 

Saúde, sendo sua transmissão de alto risco individual e moderado risco para a comunidade. 

Portanto, todos os resíduos provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pela COVID-19 devem ser enquadrados na categoria A1, conforme 

Resolução RDC/ANVISA nº 222, de 28 de março de 2018.  

 

OBSERVAÇÃO: Apesar da RDC 222/2018 definir que os resíduos provenientes da 

assistência a pacientes com COVID-19 deve ser acondicionados em saco vermelho, 

EXCEPCIONALMENTE, durante essa fase de atendimento aos pacientes suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), caso a instituição não 
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possua sacos vermelhos para atender a demanda, poderá utilizar os sacos brancos 

leitosos com o símbolo de infectante para acondicionar esses resíduos.  

 

Rouparia:  

 

As roupas, incluindo lençóis, toalhas e cobertores, de acolhidos com quadro suspeito ou 

confirmado da COVID-19 devem ser lavadas separadamente das roupas dos demais 

acolhidos.  

 

Na retirada da roupa de cama a ser lavada, deve haver o mínimo de agitação e manuseio 

possível, observando-se as medidas de precauções já descritas anteriormente. As roupas 

devem ser retiradas do dormitório do acolhido e encaminhadas diretamente para a máquina 

de lavar, dentro de saco plástico fechado. Os profissionais devem usar os EPIs adequados 

para esse procedimento.  

 

Em hipótese alguma a roupa de cama ou de banho deverá ser compartilhada entre os 

residentes.  

 

Não guardar travesseiros e cobertores dos idosos juntos uns dos outros, mantê-los sobre as 

próprias camas ou em armário individual. 

Orientação em caso de óbito na ILPI  

 

As ILPIs devem seguir os protocolos vigentes emanados do Ministério da Saúde (MS), 

Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo e da Prefeitura Municipal de Viana referente 

ao manejo de corpos no contexto da Covid-19 e outros documentos oficiais acerca dos 

óbitos.  

 

Segue anexa a este documento a NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 21/2020 - 

SESA/SSAS/GROSS/NEAPRI - Recomendações para prevenção e controle de infecções 

pelo novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas na população idosa que vive em 

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do Espírito Santo. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020;  

 

Manual de Manejo de Corpos no contexto do Novo Coronavírus publicado em 25/03/2020 

pelo Ministério da Saúde;  

 

Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde 02/2020 aprovada na Portaria Estadual 049-

R/2020; 

 

Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde de Viana – Junho/2020 

 

Secretário Municipal de Saúde 

Jaqueline D’Oliveira Jubini 

 

José Luis Oliveira Silva  

Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social 

 

Priscila Espíndula  

Subsecretaria de Assistência Social – Em Exercício 

 

Rhaiany Brito Helmer  

Gerente de Proteção Social Especial 

 

Carla Christina Mattos de Moraes 

Gerente de vigilância Sanitária  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-

social-isolamento-e-quarentena/  

 

NOTA TÉCNICA PÚBLICA CSIPS/GGTES/ANVISA Nº 01/2020  

 

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020  

 

NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 05/2020  

 

NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 03/2020- SESA/SSAS/GROSS/NEAPRI. Definições de 

Afastamento Laboral para Profissionais de Serviços Essenciais  

 

NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 21/2020 - SESA/SSAS/GROSS/NEAPRI  

 

NOTA TÉCNICA COVID-19 Nº 28/2020 - SESA/SSAS/GROSS/ NEAPRI  

 

NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 29/2020 – GEVS/SESA/ES Definição de Casos Operacionais 

e Critérios de Coleta  

 

Guia de Vigilância Epidemiológica: Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional 

pela Doença pelo Coronavírus 2019. Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias 

Agudas Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, de 

03/04/2020, disponibilizado por meio do endereço eletrônico: 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/GuiaDeVigiEp-final.pdf  

 

Recomendações de proteção aos trabalhadores dos serviços de saúde no atendimento de 

COVID-19 e outras síndromes gripais – MS  

 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC Nº 222/2018 COMENTADA. Boas 
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PLANO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO SARS CoV2 (COVID-19), 

disponível em https://coronavirus.es.gov.br/, bem como informações técnicas oficiais 

disponíveis no site do Ministério da Saúde: https://coronavirus.saude.gov.br/ 
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