
                                                                      

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS/SC 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 
GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 

 

ORIENTAÇÕES VOLTADAS À REDE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) DE 

FLORIANÓPOLIS/SC 

Versão 15 de março de 2020 

Caso suspeito de COVID-19 

Febre1 (temperatura >37,8ºC mensurada ou relatada) E + 1 dos seguintes: tosse, dificuldade para 

respirar, catarro, nariz escorrendo, dificuldade para engolir/dor de garganta E tenha nos últimos 14 dias 

retornou de viagem internacional de qualquer país 

OU 

Febre1 (temperatura >37,8ºC mensurada ou relatada) OU + 1 dos seguintes: tosse, dificuldade para 

respirar, catarro, nariz escorrendo, dificuldade para engolir/dor de garganta E contato com caso 

notificado2 (suspeito ou confirmado) para o COVID-19. 

1Pode não estar presente se jovem, idoso, imunossuprimido ou uso de antitérmicos. 2Para confirmar se o caso que o 

usuário referir ter entrado em contato é caso notificado ligue GVE 99985.2710 ou 3212.3907. 

 

A definição de caso suspeito de COVID-19 está em constante atualização devido à dinâmica da 

epidemia. Mantenha-se informado da definição mais atualizada acessando a Sala de situação 

da GVE https://sites.google.com/view/gerve. 

 

ATUALIZAÇÕES DESSA VERSÃO EM RELAÇÃO À VERSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2020 

Considerando a dinâmica da epidemia e a consolidação das evidências sobre como diversos 

serviços no Brasil e no mundo vem enfrentando o COVID-19, seguem atualizações do 

documento: 

• Conforme a necessidade, os Centros de Saúde, podem reunir equipes/demais profissionais de 

saúde para organização do processo de trabalho de acordo com as orientações desse 

documento. Essa reunião deve ocorrer no início do turno da manhã de segunda-feira (ou 

quando for necessário novo ajuste no processo de trabalho para o combate à epidemia de 

COVID-19) e deve durar no máximo 1h30. Sugerimos que a rede mantenha a homogeneidade 

de ações, portanto, sugestões para alterações das propostas e ações contidas nesse 

documento podem ser encaminhadas para os distritos para discussão e consenso entre todos. 

• Atualizações no passo 1:  

o Profissionais de saúde idosos ou com complicações clínicas que possam deixá-los mais 

vulneráveis ao COVD-19 e suas complicações: deve-se reforçar o uso adequado dos EPI e 

evitar à exposição à USR não sendo escalados para o atendimento destes. Se necessário, 

podem solicitar apoio ao distrito para avaliar outras medidas de proteção. [Essa 

atualização visa proteger os profissionais de saúde mais vulneráveis ao COVID-19] 

• Atualizações no passo 2:  

o Se a pessoa tiver acompanhante/s, este/s deve/m ser orientados a não entrar no centro 

de saúde, salvo em situações de necessidade (vide item i). [Essa atualização visa diminuir 

https://sites.google.com/view/gerve


                                                                      

a presença de pessoas saudáveis nas salas de espera, limitando, quando possível a presença 

de acompanhantes. Sugere-se que se afixem cartazes informando no lado externo do 

serviço] 

• Atualizações no passo 3:  

o Dentre os USR, priorizar o atendimento de idosos e, entre esses, os idosos com 

comorbidades como HAS, DCV e DM. [Essa atualização está em consonância com a 

dinâmica da epidemia] 

• Atualizações no passo 5:  

• Atendimentos médicos/enfermeiros: 

o As consultas (médicas e de enfermagem) e visitas domiciliares eletivas devem ser 

cancelados. Essa medida visa reduzir o contato de USR e possíveis casos suspeitos de 

COVID-19 com pessoas saudáveis, principalmente idosos. 

o Entre os atendimentos eletivos, manter o atendimento (consultas médica, de 

enfermagem e visitas domiciliares) de situações de maior risco de vulnerabilidade 

clínica e social para pelo menos os seguintes casos: primeira consulta de gestantes, 

gestantes com complicações ou em acompanhamento conjunto com alto risco ou outro 

especialista focal, gestantes a partir de 36 semanas, primeira consulta de puericultura e 

teste do pezinho, crianças com complicações ou em acompanhamento conjunto com 

especialista focal, PVHIV sem supressão viral (CV detectável)/sem uso regular de TARV 

ou com outras complicações clínicas como ou com CD4 < 350, pessoas em tratamento 

de tuberculose (em especial se baixa adesão, complicações clínicas ou sociais, 

comorbidades ou em DOTS), pessoas com problemas de saúde graves em investigação, 

(como investigação de neoplasias, sintomas agudos que demandaram investigação e 

retorno), pacientes oncológicos, pessoas que necessitam renovação de receitas de 

controle especial/farmácia escola/outras situações em que o aumento do tempo de 

validade das receitas não for suficiente para manter a adesão. A coordenação/equipe 

pode avaliar a necessidade de acrescentar outras situações de maior risco ou 

vulnerabilidade além das mencionadas.  

o Comunicar e orientar claramente a população os motivos de cancelamento das 

consultas e visitas domiciliares eletivas e quais são as situações que ainda vão ser 

atendidas. 

o Comunicar o cancelamento das consultas eletivas não previstas no item b através do 

whatsapp da equipe e aproveitar para verificar se as demandas do paciente (que seriam 

levadas à consulta presencial que foi desmarcada) podem ser resolvidas/encaminhadas 

pelo whatsapp.  

o A equipe deve manter o atendimento de demanda espontânea de situações clínicas e 

sociais de maior gravidade (como PEP, queixas como disúria, necessidade de 

suturas...). 

o As equipes devem manter as vagas reservadas para atendimento de pacientes 

agendados pelo Alô Saúde Floripa pois esses casos são situações de urgência clínica que 

demandam atendimento em até 12h.  

o Priorizar o atendimento de USR. Dentre esses, priorizar o atendimento de idosos e, 

entre esses, os idosos com comorbidades como HAS, DCV e DM.  

o O USR será atendido pelo profissional que se encontra escalado para atender 

exclusivamente USR e no consultório específico para esse fim, independente da 

equipe do usuário. 

o Sugere-se que a equipe encaminhe para todos os seus usuários, através da lista de 

transmissão do whatsapp, uma orientação que ‘se sintomas respiratórios (febre, tosse, 

falta de ar, catarro, nariz entupido ou coriza, olhos vermelhos ou dor de garganta ou 



                                                                      

dificuldade para engolir) o usuário deve permanecer em casa e ligar para o Alô Saúde 

Floripa (0800 333 3233) ou entrar em contato pelo whatsapp da equipe’. Outros 

exemplos de mensagens de resposta rápida que podem ser disparadas para os usuários 

mediante whatsapp da equipe, vide ANEXO VIII. 

o Ampliar e sistematizar o agendamento de consultas eletivas (conforme item b) – e, se 

possível, também de demanda espontânea – pelo whatsapp da equipe. 

o As equipes também devem ampliar, dentro dos limites definidos pelos conselhos 

profissionais de cada categoria, os atendimentos não presenciais, como para receber e 

orientar sobre exames e tratamentos de pacientes que já estão em acompanhamento 

(para isso, utilizar o whatsapp ou e-mail da equipe). 

• Atendimentos de profissionais NASF: 

o As consultas (individuais e coletivas) devem ser canceladas. Essa medida visa reduzir o 

contato de USR e possíveis casos suspeitos de COVID-19 com pessoas saudáveis, 

principalmente idosos. 

o Entre os atendimentos eletivos, manter o atendimento (consultas individuais) de 

situações de maior risco de vulnerabilidade clínica e social para os casos definidos no 

item 1.b. 

o Os profissionais serão remanejados para os esforços do combate à pandemia, como 

triagem de respiratórios e monitoramento telefônico de pacientes isolados, conforme 

escala a ser construída em conjunto com o Distrito Sanitário. 

o Atividades de apoio matricial à distância (e-mails, whatsapp) devem ser mantidas. 

o Os profissionais devem ampliar, dentro dos limites definidos pelos conselhos 

profissionais de cada categoria, os atendimentos não presenciais, de pacientes que já 

estão em acompanhamento (para isso, utilizar o whatsapp ou e-mail). 

• Sala de vacina: 

o A vacinação deve ser mantida. Estamos em plena epidemia de sarampo no município e 

temos casos de febre amarela no estado. 

o A oferta e aplicação de todas as vacinas devem ser mantidas 

• Reuniões de planejamento ou outras: 

o Todas as reuniões devem ser canceladas. 

 

Este material, voltado para os profissionais de saúde da APS de Florianópolis, visa consolidar as 

orientações de proteção de pacientes e de profissionais e a contenção, sempre que possível, da 

disseminação do SARS-CoV-2, mais conhecido como o “Novo Coronavírus”, responsável por 

causar a doença respiratória relacionada ao vírus, denominada CoVID-19.  

Essa é a segunda versão, lançada em 15 de março de 2020. Ela será atualizada de acordo com 

a dinâmica da epidemia. 

Procure sempre os materiais mais atuais nas mídias oficiais da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) de Florianópolis, nas ferramentas de apoio matricial e através do contato direto com a 

Gerência de Vigilância Epidemiológica (GVE) da SMS: 

Onde encontrar as informações oficiais 

Sala de situação da GVE https://sites.google.com/view/gerve  

Plantão GVE 48 99985-2710 / 48 3212-3907 

Grupo de Apoio Matricial VE http://bit.ly/matri_epidemio  

Gestão da Clínica_COVID-19 http://bit.ly/covid19floripa  

Site da SMS http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/  

https://sites.google.com/view/gerve
http://bit.ly/matri_epidemio
http://bit.ly/covid19floripa
http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/


                                                                      

 

As orientações serão apresentadas em formato de passo a passo e fazem recomendações de 

reorganização de fluxos assistenciais e de processo de trabalho, assim como medidas de 

proteção para os profissionais dos Centros de Saúde (CS) e pacientes. 

 

Passo 1 

Garanta a disponibilidade, fácil acesso e uso correto de máscaras cirúrgicas para usuários e de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para profissionais de saúde. 

1. Pacientes: 

a. Ofereça máscaras cirúrgicas para todos os usuários sintomáticos respiratórios (USR) ao 

entrarem no CS (vide passo 2). Não é necessário que o USR tenha histórico de viagem ou 

suspeita de COVID-19 para já colocar a máscara cirúrgica. 

b. Oriente uso correto da máscara cirúrgica (cobertura de boca e nariz) – vide ‘orientações 

ilustradas de como colocar, usar e tirar uma máscara cirúrgica’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO I deste documento. 

 

2. Médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem durante o atendimento de USR: 

a. Atenda em salas arejadas com janela aberta e porta fechada e com ar condicionado ou 

ventilador desligado. 

b. Siga as instruções de biossegurança descritas no POP ‘Precauções padrão’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO II deste documento; no POP ‘Sala de 

atendimento USR’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO III deste 

documento; e no POP ‘Precaução por gotículas’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO IV deste documento. Na indisponibilidade de 

avental descartável utilize um jaleco exclusivo para atendimento dentro do consultório. 

Não o use fora do consultório. 

c. O uso da máscara N95/PFF2 somente está indicada nos procedimentos que podem gerar 

aerossol (como coleta de swab nasal, broncoscopia, aspiração de paciente intubado, entre 

outros), os quais geralmente não são realizados por médicos, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem no CS. 

d. Evite tocar olhos, nariz e boca. 

e. Higienize as mãos com água e sabonete líquido - vide POP ‘Higiene simples das mãos’ 

disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO V deste documento; ou utilize 

álcool 70% - vide POP ‘Higiene das mãos com solução alcoólica’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO VI deste documento: 1. antes do contato com o 

paciente; 2. antes da realização de procedimento; 3. após risco de exposição a fluidos 

biológicos; 4. após contato com o paciente e; 5. após contato com objetos tocados pelo 

paciente. Assista o vídeo: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv  

f. Realize limpeza e desinfecção com álcool 70% de equipamentos utilizados para avaliação 

do paciente e superfícies (mesa do consultório). 

g. Profissionais de saúde idosos ou com complicações clínicas que possam deixa-los mais 

vulneráveis ao COVD-19 e suas complicações: deve-se reforçar o uso adequado dos EPI e 

evitar à exposição à USR não sendo escalados para o atendimento destes. Se necessário, 

podem solicitar apoio ao distrito para avaliar outras medidas de proteção. 

 

http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv


                                                                      

3. Administrativos/ACS que fazem escuta dos usuários na recepção/ilhas de atendimento:  

a. Utilize máscara cirúrgica durante os atendimentos – vide ‘orientações ilustradas de como 

colocar, usar e tirar uma máscara cirúrgica’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa e 

no ANEXO I deste documento. 

b. Higienize as mãos com água e sabonete líquido - vide POP ‘Higiene simples das mãos’ 

disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO V deste documento; ou utilize 

álcool 70% - vide POP ‘Higiene das mãos com solução alcoólica’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO VI deste documento: 1. antes do contato com o 

paciente; 2. antes da realização de procedimento; 3. após risco de exposição a fluidos 

biológicos; 4. após contato com o paciente e; 5. após contato com objetos tocados pelo 

paciente. Assista o vídeo: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv  

  

4. Dentistas/Auxiliares de Saúde Bucal/Técnicos de Higiene Bucal: 

a. Manter rotinas de biossegurança padrão com a particularidade de uso das máscaras N95 

para USR – vide POP ‘Utilização N95’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no 

ANEXO VII deste documento -  e avental descartável. 

 

Passo 2 

Todos os CS devem ter um profissional de saúde na entrada do serviço para identificar os 

USR (usuários que apresentem sintomas como febre, tosse, falta de ar, catarro, nariz entupido 

ou coriza, olhos vermelhos ou dor de garganta ou dificuldade para engolir), reservar um/a 

espaço/sala para que esses USR aguardem atendimento – sala de priorização de atendimento 

(SPA) e um ou mais consultórios destinados exclusivamente para atendimento de USR. Todos 

os profissionais de saúde do CS devem estar atualizados e com seu papel definido em relação 

combate à epidemia de COVID-19. 

1. Quanto ao profissional de saúde que irá identificar os USR: 

a. O objetivo desse profissional, que deve ficar na porta de entrada do CS, é identificar os 

USR e com isso evitar a disseminação do COVID-19.  

b. A coordenação, em conjunto com os profissionais de saúde do CS, deve definir quem 

será/ão esse/s profissional/is e organizar uma escala de trabalho de 4-6 horas. A 

prioridade deve ser dada ao/s profissional/is que estejam mais tempo livre. 

c. Para identificar os USR deve fazer a seguinte pergunta: você está com algum sintoma de 

gripe ou resfriado? 

d. Se termômetro digital infravermelho disponível, aferir a temperatura de todos os usuários 

para identificar possíveis usuários com febre (considere temperatura ≥ 37,8ºC). Somente 

afira a temperatura se tiver termômetro digital infravermelho disponível. 

e. Se sintomas respiratórios ou temperatura ≥ 37,8ºC, deve oferecer máscara cirúrgica 

(independente do histórico de viagem ou suspeita de COVID-19), orientar uso correto 

(cobertura de boca e nariz) – vide ‘orientações ilustradas de como colocar, usar e tirar 

uma máscara cirúrgica’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO I deste 

documento, e encaminhar para SPA.  

f. A máscara cirúrgica somente deve ser oferecida para USR. 

b. O profissional de saúde deve sempre usar máscara cirúrgica e seguir os demais 

procedimentos de biossegurança descritos nesse documento. Evitar contato físico com os 

pacientes. Higienize as mãos com água e sabonete líquido - vide POP ‘Higiene simples das 

mãos’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO V deste documento; ou 

http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa


                                                                      

utilize álcool 70% - vide POP ‘Higiene das mãos com solução alcoólica’ disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa e no ANEXO VI deste documento: 1. antes do contato com o 

paciente; 2. antes da realização de procedimento; 3. após risco de exposição a fluidos 

biológicos; 4. após contato com o paciente e; 5. após contato com objetos tocados pelo 

paciente. Assista o vídeo: 

http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv 

 

2. Quanto sala de priorização de atendimento (SPA): 

a. A coordenação do CS deve definir uma sala/espaço destinado exclusivamente para esses 

pacientes, como por exemplo, o auditório ou sala de reuniões ou algum consultório. Se o 

serviço necessitar pode reservar mais de uma SPA.  

b. Se o serviço não dispor de uma sala para esse fim, busque apoio com o Distrito Sanitário: 

i. Uma alternativa é reservar um lugar externo, para que o paciente com sintomas 

respiratórios fique enquanto aguarda atendimento 

c. Deverá ser, preferencialmente, distante de outras salas de atendimento e próxima ou 

com banheiro para uso individual. 

d. Deverá ser uma sala ventilada e deve ser mantida com a janela aberta, porta fechada e 

com ventilador / ar-condicionado desligado. 

e. Não deve ter carpete ou tapetes. 

f. Deve-se deixar disponíveis lenços de papel para higiene nasal e álcool 70%/pia com água 

e sabão para permitir higienização de mãos frequente, além de dispor de lixeira específica 

para descarte do lixo contaminado. 

g. Oriente que o USR deve higienizar adequadamente as mãos pelo menos antes e após 

entrar na sala, e que evite tocar os objetos do ambiente. 

h. Explique para o USR o porquê ele/a está sendo isolado dos demais. Se a pessoa tiver 

acompanhante/s, este/s deve/m ser orientados a não entrar no centro de saúde, salvo 

em situações de necessidade (vide item i). 

i. Se o USR estiver acompanhado de criança/s (ou outras pessoas que necessitem de 

acompanhamento), deverá preferencialmente aguardar em ambiente externo ao serviço 

de saúde. Se as condições climáticas não permitirem, deverá aguardar com o USR na SPA 

seguindo todas as recomendações de biossegurança 

 

3. Quanto aos consultórios destinados exclusivamente para atendimento de USR: 

a. A coordenação do CS deve selecionar um ou mais consultório/s para servir/em 

exclusivamente para o atendimento de USR. 

b. Se o serviço não dispor de um consultório para esse fim, busque apoio com o Distrito 

Sanitário. 

c. Não deve ter carpete ou tapetes. 

d. Deverá ser uma sala ventilada e deve ser mantida com a janela aberta, porta fechada e 

com ventilador / ar-condicionado desligado. 

e. Quando o profissional estiver atendendo o paciente, deverá manter as janelas abertas, 

porta fechada e ventilador / ar-condicionado desligado. Quando o profissional não estiver 

em atendimento, com o paciente na sala, pode manter ventilador / ar-condicionado 

ligado. 

f. Deve-se deixar disponíveis lenços de papel para higiene nasal e álcool 70%/pia com água 

e sabão para permitir higienização de mãos frequente, além de dispor de lixeira específica 

para descarte do lixo contaminado. 

 

http://bit.ly/covid19floripa
http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/videos/lavagem_maos.wmv


                                                                      

 

 

Passo 3 

Os CS e equipes devem organizar uma escala de profissionais (médico ou enfermeiro) para o 

atendimento de USR no/s consultório/s destinado/s exclusivamente para atendimento de USR. 

1. A coordenação do CS, em conjunto com os profissionais médicos e enfermeiros, deve 

organizar uma escala, em turnos de 4-6 horas, de um médico ou enfermeiro que, nesse 

período, atenderá exclusivamente na sala de atendimento de pacientes sintomáticos 

respiratórios. O profissional que atende nesse consultório pode ser o médico ou enfermeiro. 

Se o enfermeiro necessitar de interconsulta, deve utilizar os mecanismos de comunicação 

não presenciais já disponíveis (se não disponíveis, devem ser instalados), como LAN 

Messenger. 

2. Dentre os USR, priorizar o atendimento de idosos e, entre esses, os idosos com 

comorbidades como HAS, DCV e DM. 

3. O profissional que está na escala ficará responsável por atender exclusivamente todos os USR 

que procurarem atendimento, independente da equipe. 

4. Os usuários de demanda espontânea que não são sintomáticos respiratórios e que 

pertencem a equipe do profissional (médico ou enfermeiro) que estiver em seu turno de 

atendimento no consultório exclusivo para atendimento de USR, deverão ser atendidos 

preferencialmente por outro profissional da equipe (médico ou enfermeiro), se disponível,  

ou por profissional de outra equipe. 

5. Sugere-se que nos momentos de ociosidade, em que o movimento de USR esteja abaixo do 

esperado, o profissional responda as demandas administrativas da equipe (responder e-

mail/whatsapp da equipe e outras) e realize interconsultas usando ferramentas de 

comunicação à distância. Evite sair desnecessariamente da sala de atendimento. Caso o faça, 

retire o avental e siga os procedimentos de biossegurança. Especialmente higienização das 

mãos. 

6. O profissional que estiver escalado para esse fim deve seguir os procedimentos de 

biossegurança do POP ‘Sala de atendimento USR’ disponível em http://bit.ly/covid19floripa 

e no ANEXO III deste documento. 

 

Passo 4 

Afixar nos serviços de saúde cartazes com a indicação de uso de máscara por todo USR (febre, 

tosse, falta de ar, catarro, nariz entupido ou coriza, olhos vermelhos ou dor de garganta ou 

dificuldade para engolir). 

1. Os cartazes devem ser impressos pelo serviço de saúde e estão disponíveis em 

http://bit.ly/covid19floripa. Afixar em todas as recepções (geral e das equipes), entrada do 

CS e demais murais. 

 

Passo 5 

Manter/organizar a agenda médica e de enfermagem para garantir que pelo menos 70% das 

consultas estejam disponíveis para atendimento em demanda espontânea. 

http://bit.ly/covid19floripa
http://bit.ly/covid19floripa


                                                                      

1. Atendimentos médicos/enfermeiros: 

a. As consultas (médicas e de enfermagem) e visitas domiciliares eletivas devem ser 

cancelados. Essa medida visa reduzir o contato de USR e possíveis casos suspeitos de 

COVID-19 com pessoas saudáveis, principalmente idosos. 

b. Entre os atendimentos eletivos, manter o atendimento (consultas médica, de 

enfermagem e visitas domiciliares) de situações de maior risco de vulnerabilidade 

clínica e social para pelo menos os seguintes casos: primeira consulta de gestantes, 

gestantes com complicações ou em acompanhamento conjunto com alto risco ou outro 

especialista focal, gestantes a partir de 36 semanas, primeira consulta de puericultura e 

teste do pezinho, crianças com complicações ou em acompanhamento conjunto com 

especialista focal, PVHIV sem supressão viral (CV detectável)/sem uso regular de TARV ou 

com outras complicações clínicas como ou com CD4 < 350, pessoas em tratamento de 

tuberculose (em especial se baixa adesão, complicações clínicas ou sociais, comorbidades 

ou em DOTS), pessoas com problemas de saúde graves em investigação, (como 

investigação de neoplasias, sintomas agudos que demandaram investigação e retorno), 

pacientes oncológicos, pessoas que necessitam renovação de receitas de controle 

especial/farmácia escola/outras situações em que o aumento do tempo de validade das 

receitas não for suficiente para manter a adesão. A coordenação/equipe pode avaliar a 

necessidade de acrescentar outras situações de maior risco ou vulnerabilidade além das 

mencionadas.  

c. Comunicar e orientar claramente a população os motivos de cancelamento das consultas 

e visitas domiciliares eletivas e quais são as situações que ainda vão ser atendidas. 

d. Comunicar o cancelamento das consultas eletivas não previstas no item b através do 

whatsapp da equipe e aproveitar para verificar se as demandas do paciente (que seriam 

levadas à consulta presencial que foi desmarcada) podem ser resolvidas/encaminhadas 

pelo whatsapp.  

e. A equipe deve manter o atendimento de demanda espontânea de situações clínicas e 

sociais de maior gravidade (como PEP, queixas como disúria, necessidade de suturas...). 

f. As equipes devem manter as vagas reservadas para atendimento de pacientes 

agendados pelo Alô Saúde Floripa pois esses casos são situações de urgência clínica que 

demandam atendimento em até 12h.  

g. Priorizar o atendimento de USR. Dentre esses, priorizar o atendimento de idosos e, 

entre esses, os idosos com comorbidades como HAS, DCV e DM.  

h. O USR será atendido pelo profissional que se encontra escalado para atender 

exclusivamente USR e no consultório específico para esse fim, independente da equipe 

do usuário. 

i. Sugere-se que a equipe encaminhe para todos os seus usuários, através da lista de 

transmissão do whatsapp, uma orientação que ‘se sintomas respiratórios (febre, tosse, 

falta de ar, catarro, nariz entupido ou coriza, olhos vermelhos ou dor de garganta ou 

dificuldade para engolir) o usuário deve permanecer em casa e ligar para o Alô Saúde 

Floripa (0800 333 3233) ou entrar em contato pelo whatsapp da equipe’. Outros exemplos 

de mensagens de resposta rápida que podem ser disparadas para os usuários mediante 

whatsapp da equipe, vide ANEXO VIII. 

j. Ampliar e sistematizar o agendamento de consultas eletivas (conforme item b) – e, se 

possível, também de demanda espontânea – pelo whatsapp da equipe. 

k. As equipes devem ampliar, dentro dos limites definidos pelos conselhos profissionais de 

cada categoria, os atendimentos não presenciais, como para receber e orientar sobre 

exames e tratamentos de pacientes que já estão em acompanhamento (para isso, utilizar 

o whatsapp ou e-mail da equipe). 



                                                                      

 

2. Atendimentos de profissionais NASF: 

a. As consultas (individuais e coletivas) devem ser canceladas. Essa medida visa reduzir o 

contato de USR e possíveis casos suspeitos de COVID-19 com pessoas saudáveis, 

principalmente idosos. 

b. Entre os atendimentos eletivos, manter o atendimento (consultas individuais) de 

situações de maior risco de vulnerabilidade clínica e social para os casos definidos no item 

1.b. 

c. Os profissionais serão remanejados para os esforços do combate à pandemia, como 

triagem de respiratórios e monitoramento telefônico de pacientes isolados, conforme 

escala a ser construída em conjunto com o Distrito Sanitário. 

d. Atividades de apoio matricial à distância (e-mails, whatsapp) devem ser mantidas.  

e. Os profissionais devem ampliar, dentro dos limites definidos pelos conselhos profissionais 

de cada categoria, os atendimentos não presenciais, de pacientes que já estão em 

acompanhamento (para isso, utilizar o whatsapp ou e-mail). 

 

3. Atendimentos odontológicos: 

a. Os agendamentos eletivos devem ser cancelados.  

b. As urgências e emergências odontológicas devem ser atendidas. Nos CS em que o 

consultório estiver sendo utilizado como SPA os pacientes devem ser encaminhados 

conforme orientação da coordenação do distrito. 

 

4. Todos os grupos e atendimentos coletivos na APS (independentemente de serem realizados 

em ambiente fechado ou aberto) devem ser cancelados. O tempo dos profissionais de saúde 

(tanto da ESF e NASF) que estava dedicado para atividades coletivas devem ser 

reorganizados para atendimentos individuais.  

 

5. Salas de vacina:  

a. A vacinação deve ser mantida. Estamos em plena epidemia de sarampo no município e 

temos casos de febre amarela no estado. 

b. A oferta e aplicação de todas as vacinas devem ser mantidas. 

 

6. Reuniões de planejamento ou outras: 

a. Todas as reuniões devem ser canceladas. 

  

Passo 6 

Ao confirmar um caso suspeito de COVID-19 (mediante critérios da Vigilância Epidemiológica): 

avalie gravidade, notifique (CID-10 J11) e faça contato com a Vigilância Epidemiológica pelo 

48 9 9985 2710 (voz e whatsapp) ou 48 3212 3907. 

1. Identifique sinais de gravidade (dificuldade para respirar, falta de ar em repouso ou quando 

caminha, FR ≥ 30, SaO2 < 95%, confuso ou agitado) ou fatores de risco de complicação (HAS 

e DM descompensada, entre outros), registre adequadamente no prontuário do paciente. 

2. Se sinais de gravidade: institua medidas de suporte (oxigênio via cânula nasal 1-2L/min) e 

contate SAMU. Enquanto aguarda SAMU, mantenha paciente isolado na sala que está sendo 

atendido. Notifique e ligue para Vigilância Epidemiológica (48 9 9985 2710 ou 48 3212 3907). 

Reforce uso da máscara no transporte. Após o atendimento institua medidas de desinfecção 



                                                                      

terminal (limpar todas as superfícies com álcool 70%; lavar chão, teto e paredes com água e 

sabão). 

3. Se não tiver sinais de gravidade: notifique e ligue para Vigilância Epidemiológica (48 9 9985 

2710 ou 48 3212 3907). Siga orientações da Vigilância Epidemiológica quanto a coleta de 

exame diagnóstico e oriente paciente (vide passo 7). Prescreva medicamentos sintomáticos. 

4. Não há medicamento específico para o tratamento do COVID-19; nenhum medicamento 

(como lopinavir-ritonavir, cloroquina, interferon, vitamina C, corticoide etc.), deve ser usado 

para tratamento de pacientes com COVID-19 até que tenhamos evidência científica de sua 

eficácia e segurança. Alguns medicamentos, como o corticoide, já demonstraram que podem 

piorar a evolução de outras viroses respiratórias, como na gripe.  

 

Passo 7 

Para casos suspeitos de COVID-19 sem sinais de gravidade, oriente paciente manter-se em 

isolamento domiciliar enquanto persistirem os sintomas respiratórios e reforce medidas de 

prevenção de doenças respiratórias no domicílio. 

1. Tranquilize, oriente que a maioria das pessoas tem sintomas leves e se recuperam sem 

tratamento. Os idosos e pessoa com problemas de saúde crônicos descompensados têm 

maior risco de doenças grave. Casos em crianças são raros. 

2. Oriente que o COVID-19 pode ser transmitido com contato próximo ao paciente (1-2 metros) 

e ao tocar superfícies ou objetos contaminados. O vírus pode entrar no corpo quando se toca 

o nariz, boca e olhos. 

3. Imprima e entregue um informativo sobre ‘isolamento domiciliar de casos suspeitos’ – 

disponível em 

http://bit.ly/covid19floripa 

4. Oriente que permaneça em casa, de preferência restrito a um quarto e com o mínimo 

contato com outras pessoas, em especial com idosos. Escolha um quarto bem ventilado e 

fique a maior parte do tempo nesse quarto, saindo apenas em casos excepcionais. Somente 

sair de casa se extrema necessidade e sempre usando máscara cirúrgica. Não frequentar, em 

hipótese alguma, locais com aglomeração como shoppings, igrejas... 

5. Forneça atestado médico de 14 dias a contar do início dos sintomas e reavalie necessidade 

de complementação conforme permanência dos sintomas. 

6. Oriente lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 segundos. Se 

não houver água e sabão, usar álcool 70%.  

7. Oriente evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

8. Oriente que ao tossir ou espirrar, cobrir boca e nariz com um lenço de papel e jogar no lixo. 

Se não tiver lenço, cubra com cotovelo. Nunca as mãos. Colocar uma lixeira com saco de 

lixo/sacola para jogar fora os lenços de papel e fechar. Luvas, máscaras e outros resíduos 

gerados pelo paciente ou durante os cuidados com o paciente devem ser desprezados 

separadamente do lixo doméstico. Lavar as mãos após tossir ou espirrar ou manusear o saco 

de lixo/sacola. 

9. Oriente usar máscara cirúrgica descartável sempre que estiver em contato outras pessoas 

que dividem a casa. Trocar máscara sempre que úmida. Vide também ANEXO I com 

‘orientações ilustradas de como colocar, usar e tirar uma máscara cirúrgica’. 

10. Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas 

11. Oriente limpar e desinfetar com álcool objetos e superfícies tocados com frequência, como 

brinquedos e maçanetas. 

12. Oriente manter os ambientes bem ventilados 

http://bit.ly/covid19floripa


                                                                      

13. Oriente que se novos sintomas, piora ou qualquer dúvida, antes de se dirigir a um serviço de 

saúde ligue Alô Saúde Floripa pelo 0800 333 3233. 

 

Passo 8 

Oriente medidas de prevenção para todos os pacientes. 

1. As medidas preventivas mais eficazes para reduzir a capacidade de contágio do novo 

coronavírus são: “etiqueta respiratória”; higienização frequente das mãos, com água e sabão 

ou álcool 70%; identificação e isolamento respiratório dos acometidos pela COVID-19 e uso 

dos EPIs (equipamentos de proteção individual) pelos profissionais de saúde. 

 

REFERÊNCIAS: 

- https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

- http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/ 

- https://sites.google.com/view/gerve 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/
https://sites.google.com/view/gerve


ANEXO I Orientações ilustradas de como colocar, usar e tirar uma máscara cirúrgica 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:   PRECAUÇÃO PADRÃO 

Conceito: Define-se como a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e 
profissionais de saúde, devendo ser adotada no cuidado de todos os pacientes, 
independentemente dos fatores de risco ou doença de base (BRASIL, 2017).  
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante
Reduzir os riscos à saúde 
ocupacional e do usuário. 

Todos os pontos de atenção à 
saúde no município de 
Florianópolis/SC. 

Profissionais que prestam 
assistência à saúde em todos 
os pontos de atenção à saúde. 

4. Material
 Pia para lavagem de mãos  Álcool 70%

ANEXO II 



 

Sabonete 

 

 Equipamentos de Proteção Individual – 

EPI´s  
- avental; 
 

- máscara cirúrgica plana 

 

- luvas de procedimento 

 

- óculos de proteção 

 

calçado fechado 

 

 Papel toalha. 

 

 Recipientes para resíduos: 
 
- caixa para perfurocortantes; 

 
- lixeiras com pedal, para os diferentes tipos 

de resíduos. 

 
 

 

Infectante Reciclável Comum 



 

5. Descrição do Procedimento/Técnica 
 Realizar higienização das mãos, antes e após o contato com qualquer paciente ou 
procedimento, conforme técnica asséptica; 
 
 Usar luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções em membranas 
ou mucosas. Calce-as imediatamente, após a lavagem das mãos, antes do contato com o 
paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida; 
 
 Usar óculos quando houver risco de respingos de sangue, secreções ou excreções na mucosa 
dos olhos; 
 
 Usar máscara quando houver risco de respingos de fluídos sanguíneos, secreções ou 
excreções nas mucosas da boca e nariz; 
 
 Usar avental descartável quando houver risco de contato de sangue, secreções ou excreções 
nas roupas e superfícies corporais. Colocar sobre o jaleco. 
 
 Usar calçado fechado durante o expediente de trabalho. 
 
 Descartar, em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-
las. 
 Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de superfície com álcool líquido 70% nas 
superfícies em que o usuário teve contato direto ou indiretamente; 

 Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico 
(estetoscópio, termômetro entre outros). 

 

6. Orientações Gerais 
 Para efeitos deste documento será considerada “secreção”: fluídos de origem 

respiratória; lágrimas; saliva; exsudato de feridas; fluídos de origem gástrica; fluídos de 
origem genital; fluídos de origem otológica e mamária. 

 

7. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartaz Precauções. 
21/11/2007. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/precau 
coes_a3.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único 
[recurso eletrônico], Ed. 2, Brasília: Ministério da Saúde, 2017, p. 23. Disponível em: <http:// 
portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf>. Acesso 
em: 03 set. 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente 
em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Brasília: Anvisa, 2007. 53p. Disponível em: < http://www.anvisa.gov.br/hotsite/higienizacao 



 

_maos/manual_integra.pdf >. Acesso em: 03 set. 2018. 
 
BRASIL.  Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Norma Regulamentadora de Segurança e 
Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde. Aprovada pela Portaria 32, de 31 de agosto de 
2011. Brasília, DF, 2011. Disponível em: < http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/ 
NR/NR32.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018. 
Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS. 
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Fonte: BRASIL (2007). 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:  CONDUTA EM SALA PARA ATENDIMENTO USUÁRIOS SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS 

Conceito: Manejo de Equipamentos de Proteção Individual em sala para atendimentos de 
usuários sintomáticos respiratórios.  
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4. Material
 Pia para lavagem de mãos;
 Álcool 70%;
 Sabão líquido;
 Papel toalha;
 Saco plástico infectante;
 Lixeira grande com tampa e pedal;

Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s 
 avental descartável;
 máscara cirúrgica;
 luvas de procedimento;

ANEXO III 



 

 óculos de proteção; 
 calçado fechado; 

 
Recipientes para resíduos: 
- caixa para perfurocortantes; 
- lixeiras com pedal, para os diferentes tipos de resíduos. 
 
5. Descrição do Procedimento/Técnica 
Primeiros cuidados: 

 Certifique-se que a sala esteja limpa de sujidades 
 Higienizar as mãos conforme técnica asséptica; 
 Realizar desinfecção de superfície com álcool 70% nas superfícies, em especial as 

superfícies com maior chance de toque. 
 Realizar assepsia com álcool líquido 70% dos instrumentais que serão utilizados para o 

exame físico (estetoscópio, termômetro entre outros) e óculos. 
 Higienizar as mãos conforme técnica asséptica após; 

 
Antes do atendimento:  

 Higienizar as mãos conforme técnica asséptica; 
 Colocar a máscara de maneira que cubra o nariz e a boca (Utilizá-la durante todo o 

atendimento); 
 Colocar o óculos de proteção ajustando ao rosto; 
 Colocar avental descartável; 
 Calçar as luvas, antes do contato com o paciente, reposicionando de maneira que 

sobreponha o punho do avental; 
 

Após atendimento: 
 Realizar desinfecção de superfície com álcool 70% nas superfícies em que o usuário 

teve contato direto ou indiretamente; 
 Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico 

(estetoscópio, termômetro entre outros). 
 Retirar o óculos e deixá-lo separado; 
 Retirar a máscara, puxando pelo elástico ou tiras, cuidando para que não haja o contato 

com a superfície externa. 
 Retirar o avental, conforme a técnica, e desprezá-lo no saco de lixo infectante; 
 Retirar as luvas de contato, conforme a técnica; 
 Lavar as mãos em seguida, conforme técnica asséptica; 
 Calçar novas luvas de procedimento e realizar assepsia do óculos e da bancada em que 

ele foi colocado; 
 Retirar as luvas de contato, conforme a técnica; 
 Lavar as mãos em seguida, conforme técnica asséptica; 

 

6. Orientações Gerais 



 

 Utilize calçado fechado durante o expediente de trabalho; 
 Ao final do período, ou ao atingir dois terços da capacidade de armazenamento 

do saco de lixo infectante, solicitar a troca ao profissional de higienização. 

 

7. Referências 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Cartaz Precauções. 
21/11/2007. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/servicosaude/controle/precau 
coes_a3.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde. Volume único 
[recurso eletrônico], Ed. 2, Brasília: Ministério da Saúde, 2017, p. 23. Disponível em: <http:// 
portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/outubro/06/Volume-Unico-2017.pdf>. Acesso 
em: 03 set. 2018. 
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NR/NR32.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018. 
Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS. 
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Fonte: BRASIL (2007). 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:  PRECAUÇÕES PARA GOTÍCULAS 

Conceito: A transmissão de microorganismos por via aérea ou respiratória é dividida por 
gotículas ou por aerossóis. Além das precauções padrão (conforme POP 11), devem ser 
implantadas as precauções para gotículas, na qual são transmitidas de modo específico por 
meio da tosse, espirro ou fala. Algumas doenças transmitidas por gotículas são: infecção por 
Influenza, Meningite Meningocócica, Streptococcus pneumonia, Rubéola, Coqueluche, 
Difteria, Caxumba, Covid-19 dentre outras (BRASIL, 2007; BRASIL, 2012; BRASIL 2017; 
BEECHING, FLETCHER, FOWLER, 2020). 
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante
Impedir a propagação de 
infecção por gotículas 
maiores que 5μm, 
eliminados durante a 
tosse, fala, espirros e na 
realização de diversos 
procedimentos. 

Todos os níveis de atenção à 
saúde no município de 
Florianópolis/SC. 

Todos os profissionais de 
saúde, pacientes com 
suspeita ou confirmação de 
infecção respiratória e seus 
respectivos acompanhantes, 
sempre que a proximidade 
com o paciente for menor 
que dois metros. 

ANEXO IV



 

 

4. Material 
 Pia com torneira que tenha saída de água; 

 Álcool 70%; 

 Sabonete ou detergente líquidos; 

 Equipamento de Proteção Individual – EPI: 

- avental; 

- máscara cirúrgica padrão; 

- luvas de procedimentos; 

- óculos de proteção. 

 Papel toalha; 

 Recipiente para resíduos: 

- lixeira com pedal para os diferentes tipos de resíduos. 

 

5. Descrição do Procedimento/Técnica  

 
Realizar higienização das mãos, antes e após o contato com qualquer paciente. 

Abrir a torneira com a mão não 
dominante e molhar as mãos, 
evitando tocar na pia. 

 

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

 

Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si. 

 

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

 



 

Entrelaçar os dedos e friccionar os 
espaços interdigitais. 

 

 

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

 

Esfregar o polegar direito com o 
auxílio da palma da mão esquerda, 
realizando movimento circular e 
vice-versa. 

 

Friccionar as polpas digitais e as 
unhas da mão esquerda contra a 
palma da mão direita, fechada em 
concha, fazendo movimento circular 
e vice-versa.  

 

Esfregar o punho esquerdo com 
auxilio da palma da mão direita, 
realizando movimento circular e 
vice-versa. 

 

Enxaguar as mãos, retirando os 
resíduos de sabonete. Evitar 
contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira. 

 

Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos 
punhos. No caso de torneira com contato manual para fechamento, sempre utilizar 
papel toalha.  

 



 

Atenção: 

   Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 

 Retire os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios etc.);  
 Uso de luvas em caso de risco de contato com sangue, secreções ou excreções em 

membranas ou mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e 
retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida;  

 Uso de óculos quando houver risco de respingos de sangue, secreções ou excreções 
na mucosa dos olhos; 

  
 

 Uso de avental (jaleco) quando houver risco de contato de sangue, secreções ou 
excreções nas roupas e superfícies corporais; 

 Realizar o controle ambiental: realizar desinfecção de superfície com álcool líquido 
70% nas superfícies em que o usuário teve contato direto ou indiretamente; 

 Realizar assepsia com álcool 70% nos instrumentais utilizados para o exame físico 
(estetoscópio, termômetro entre outros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

6. Orientações Gerais 
CARACTERÍSTICA: GOTÍCULAS  

- Tamanho da partícula: >5µm; 

- Distância que percorre a partícula, a partir do paciente fonte: até 1 a 2 metros; 

- Tempo de permanência da partícula no ar: Segundos; 

 

 

 

 

 

Uso de máscara cirúrgica padrão: tanto os 
profissionais de saúde quanto os 
acompanhantes deverão utilizar máscara 
cirúrgica sempre que a proximidade com o 
paciente for menor que dois metros. 
Paciente deverá utilizar máscara cirúrgica 
quando for transportado e em ambiente 
com circulação de pessoas. A máscara 
pode ser usada por até duas horas. Em 
caso de máscara úmida a troca deverá ser 
realizada. Fonte: Google imagens 

 

 imagensimagens 

 

 
  



 

- Eficiência da máscara cirúrgica na redução de partículas pelo paciente fonte: Sim; 

- Eficiência da máscara cirúrgica para contactantes: Sim. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:  Higiene Simples das mãos 

Conceito: A higienização das mãos é a medida individual mais simples para prevenir a 
propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. O termo “lavagem das mãos” foi 
substituído por “higienização das mãos”, englobando a higienização simples, a higienização 
antisséptica, a fricção antisséptica e a antissepsia cirúrgica das mãos (PITTET et al, 2000; 
ROSENTHAL et al 2005). 
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante
Remover os microrganismos 
que colonizam as camadas 
superficiais da pele, assim 
como o suor, a oleosidade e 
as células mortas, retirando 
a sujidade propícia à 
permanência e à 
proliferação de 
microrganismos. 

Todos os pontos de atenção à 
saúde do município de 
Florianópolis.  

Profissionais da saúde que 
exercem suas atividades 
assistênciais na rede municipal 
de saúde de Florianópolis.  

ANEXO V 



 

4. Material 
 

 Pia com torneira que tenha saída de água; 
 Sabonete ou detergente líquido; 
 Dispensadores de sabão líquido; 
 Porta-papel toalha; 
 Lixeira com pedal para os diferentes tipos de resíduos. 

 

5. Descrição do Procedimento/Técnica 
 

 Duração do procedimento: 40 a 60 segundos. 
 Retire os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios etc.).  

 

 
1) Abrir a torneira com a mão não 

dominante e molhar as mãos, evitando 
tocar na pia. 
 
 
 

2) Aplicar na palma da mão quantidade 
suficiente de sabonete líquido para cobrir 

toda a superfície 
das mãos. 
 
 
 
 
 
 

3) Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si. 

 

4) Esfregar a palma da mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, entrelaçando os 
dedos e vice- versa. 

 
 
 
 
 

5) Entrelaçar os dedos e friccionar os 
espaços interdigitais. 

 
 
 
 
 
 

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

 



 

7) Esfregar o polegar direito com o auxílio 
da palma da mão esquerda, realizando 
movimento circular e vice-versa. 

 

8) Friccionar as polpas digitais e as unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fechada em concha, fazendo 
movimento circular e vice-versa.  

 
 
 
 
 

9) Esfregar o punho esquerdo com auxilio 
da palma da mão direita, realizando 
movimento circular e vice-versa. 

 

10) Enxaguar as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evitar contato direto das 
mãos ensaboadas com a torneira. 

 

11) Secar as mãos com papel toalha 
descartável, iniciando pelas mãos e 
seguindo pelos punhos. No caso de 
torneira com contato manual para 
fechamento, sempre utilizar papel 

toalha.  
 

 

 

 

 

 

 



6. Orientações Gerais
A higienização das mãos é realizada nos seguintes momentos: 
1. Antes de contato com o usuário;
2. Após contato com o usuário;
3. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos;
4. Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo
cirúrgico; 
5. Após risco de exposição a fluidos corporais;
6. Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao usuário;
8. Antes e após remoção de luvas.
9. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros
fluidos corporais. 
10. Ao iniciar e terminar o turno de trabalho.
11. Antes e após ir ao banheiro.
12. Antes e depois das refeições.
13. Antes de preparo de alimentos.
14. Antes de preparo e manipulação de medicamentos.

7. Referências
Referências 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de 
Saúde: Higienização das Mãos/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. 
105p. 

PITTET, D. et al. Effectiveness of a hospital wide programme to improve compliance with hand 
hygiene. Lancet, v.356, p.1307- 1312, 2000.  

ROSENTHAL, V.D., et al. Reduction in nosocomial infection with improved hand hygiene in 
intensive care units of a tertiary care hospital in Argentina. Am J Infect Control, v.33, p.392-
397, 2005.  

Fonte das imagens:  
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: 
Higienização das Mãos/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. 105p 

Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS. 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:   Higiene das mãos com solução alcoólica 
Fricção antisséptica das mãos 

Conceito: Procedimento que utiliza o gel alcoólico preferencialmente a 70% ou de solução 
alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina, com o objetivo de reduzir a carga microbiana das mãos. 
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante
Evitar a transmissão cruzada 
de microrganismos e as 
infecções veiculadas por 
contato. 

Todos os pontos de atenção à 
saúde do município de 
Florianópolis.  

Profissionais da saúde que 
exercem suas atividades 
assistências na rede municipal 
de saúde de Florianópolis.  

4. Material

 Dispensadores de antissépticos;
 Gel alcoólico preferencialmente a 70% ou de solução alcoólica a 70% com 1-3% de

glicerina.

ANEXO VI 



 

 

5. Descrição do Procedimento/Técnica 
 
Para iniciar a higienização das mãos com solução alcoólica (fricção antisséptica das mãos) é 
necessário que previamente tenha sido realizada a higienização simples das mãos (com água 
e sabão para remoção da sujidade). A fricção antisséptica não pode substituir a higienização 
com água e sabão das mãos, mas pode ser usada de forma intercalada entre essas 
(higienização com água e sabão).  

 

Técnica: 

Duração do procedimento: 20 a 30 segundos.  

Retire os adornos (anéis, alianças, pulseiras, relógios etc.).  

 

1. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para cobrir todas as 
superfícies das mãos; 

 

2. Friccionar as palmas das mãos entre si; 
 

 

3. Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os 
dedos e vice-versa; 

 

 



 

 
4. Friccionar a palma das mãos entre si com os dedos entrelaçados; 

 

5. Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os 
dedos e vice-versa; 

 

6. Friccionar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se 
movimento circular e vice-versa; 

 

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

 

8. Friccionar os punhos com movimentos circulares; 

 



 

9. Friccionar até secar. Não utilizar papel toalha.  

 

 

 

6. Orientações Gerais 
A higienização das mãos com solução alcoólica é realizada nos seguintes momentos: 
1. Antes de contato com o usuário; 
2. Após contato com o usuário; 
3. Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; 
4. Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não requeiram preparo 
cirúrgico; 
5. Após risco de exposição a fluidos corporais; 
6. Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao usuário; 
8. Antes e após remoção de luvas. 
 

 

7. Referências 
Referências 
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Higienização das Mãos em Serviços de Saúde. 
Brasília: Anvisa, 2007.  
 
Fonte das imagens:  
Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde:  
Higienização das Mãos/Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: Anvisa, 2009. 105p 
 
 
Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS. 

 



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - SMS - FLORIANÓPOLIS/ ENFERMAGEM 

Título:   Utilização Respirador de partículas N95 (máscara N95) 

Conceito: Equipamento de Proteção Respiratória individual contra agentes biológicos para 
trabalhadores de Saúde, que possui 95% de eficiência de filtração de partículas maiores que 
0,3µm.  
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1. Objetivos 2. Aplicação 3. Executante
Proteger contra doenças por 
transmissão aérea (ex. 
tuberculose, varicela, 
sarampo, COVID 19, SARG). 

Cirurgiões Dentistas 
Profissionais de Saúde em 
atendimento direto a 
pacientes em procedimentos 
que produzam aerossol. 

Profissionais da saúde que 
exercem suas atividades 
assistenciais na rede municipal 
de saúde de Florianópolis.  

4. Material
 Respirador de partículas N95 (máscara N95).

5. Descrição do Procedimento/Técnica
1. Lave as mãos conforme técnica asséptica vide POP 009;
2. Identifique a sua máscara com o seu nome e data e a proteja mantendo a sua forma.

A identificação deve ser colocada no elástico e não no corpo da máscara;
3. Não tocar a parte interna da máscara devido a risco de perda da integridade da

mesma (redução da vida útil devido à contaminação da parte interna por manuseio
inadequado);

ANEXO VII 



 

Técnica de colocação da máscara 

 

a) Segurar o respirador com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos deixando as alças 
pendentes;  

b) Encaixar o respirador sob o queixo;  

c) Posicionar um tirante sobre a cabeça e outro na nuca; 

d) Ajustar a pinça nasal no nariz; 

e) Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva.  

Como? Cubra a máscara com as mãos em concha sem forçar a máscara sobre o rosto e soprar 
suavemente. Fique atento a vazamentos eventuais. Se houver vazamentos o respirador está mal 
colocado ou o tamanho é inadequado. A vedação é considerada satisfatória quando o usuário 
sentir ligeira pressão dentro da máscara e não conseguir detectar nenhuma fuga de ar na zona 
de vedação com o rosto. Barba e cicatrizes podem afetar a vedação. 

f) Remover a máscara N95 da face sem tocar a sua superfície interna com os dedos e em seguida 
guardá-la.  

Atenção! Após o atendimento, armazenar a máscara dobrada em embalagem (envelope de 
papel) limpa e arejada; (Sacos plásticos sem furos NÃO devem ser utilizados, pois podem 
permitir a permanência da umidade na máscara, funcionando como meio de cultura de 
microrganismos). 

g) Se a máscara estiver contaminada ou umedecida deverá ser retirada, cuidando para que não 
haja o contato com a superfície externa. 

 



 

 

6. Orientações Gerais 
 A máscara N95 é individual e só pode ser reutilizada pela mesma pessoa;  
 A máscara não deve ser dobrada ou amassada, pois isso irá comprometer a filtração 

da mesma; 
 A máscara deve estar em bom estado de conservação (seca, sem sujidade visível ou 

odor desagradável, clip íntegro, alças elásticas com elasticidade preservada) para 
manter sua eficácia. 

 

7. Referências 
 
ANVISA: Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores de 
Saúde (última atualização 16/03/2016). 
  
Prefeitura de Belo Horizonte Nota Técnica Nº 16/2019 GSEIS/DVSA/GVIGE/DPSV. 
 
Fonte das imagens:  
ANVISA: Cartilha de Proteção Respiratória contra Agentes Biológicos para Trabalhadores de 
Saúde (última atualização 16/03/2016)  
 
Elaborado pelos Enfermeiros da CSAE – Comissão Permanente de Sistematização da Assistência de Enfermagem da SMS. 

 

        Fonte:      



ANEXO VIII 

Exemplos de mensagens de resposta rápida que podem ser disparadas para os usuários 

mediante whatsapp da equipe 

 

/prevenção  

Para evitar a transmissão coronavírus é muito importante tomar alguns cuidados como: 

- Alterar sua saudação regular. Os vírus respiratórios se espalham principalmente pelo 

contato. Em vez de aperto de mão, uma piscada têm menos probabilidade de expor você 

a vírus respiratórios. 

- pratique higiene frequentemente das mãos e etiqueta para tossir ou espirrar. 

 - evitar contato próximo com pessoas que estejam com febre e/ou sintomas respiratórios 

(tosse, falta de ar, catarro, nariz entupido ou coriza, olhos vermelhos ou dor de garganta 

ou dificuldade para engolir) 

- ficar em casa quando estiver doente 

- cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Se 

lenço de papel indisponível, tossir ou espirrar no cotovelo. Higienize as mãos após, assim 

que possível 

- limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, como brinquedos e 

maçanetas 

 

/sintomas  

Caso você apresente febre (temperatura >37,8ºC) E um ou mais dos seguintes sintomas: 

tosse, dificuldade para respirar, catarro, nariz escorrendo ou entupido, dificuldade para 

engolir/dor de garganta E tenha, nos últimos 14 dias, história de viagem para o exterior 

(para um país considerado área de coronavírus) OU tenha tido contato com pessoa que 

teve resultado de exames positivos para o Coronavírus. Ligue Alô Saúde Floripa 0800 333 

3233, antes de procurar um serviço de saúde 

 

/sinais de alarme  

Caso você sinta que seus sintomas estão: 

graves e difíceis de manejar em casa; que não estão melhorando; caso não melhore em 7 

dias. Ligue Alô Saúde Floripa 0800 333 3233. 

 

/países 

Você pode encontrar uma lista atualizada de países que são considerados área de 

coronavírus em:  

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus 

 

/máscaras  

Quem deve usar máscaras de proteção? 

O Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) não indicam uso de 

máscaras por pessoas assintomáticas. Se você está saudável, você só precisará usar uma 

máscara se estiver cuidando de uma pessoa com suspeita de infecção por Coronavírus 

- O uso de máscaras cirúrgicas (máscaras comuns) deve ser feito por pessoas que estejam 

com sintomas respiratórios ou suspeita de coronavírus, a qual deverá ser descartada e 

substituída a cada 4 horas ou quando úmida; 

http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus


As máscaras são eficazes somente quando usadas em combinação com a higienização 

frequente das mãos com álcool ou água e sabão 

 

/tratamento: 

Não há atualmente tratamentos específicos para o Coronavirus (COVID-19). 

Antibióticos não ajudam uma vez que não agem contra vírus. 

O tratamento com medicamentos é voltado ao alívio dos sintomas, como em outras 

situações de resfriados e gripes, enquanto seu corpo reage contra a infecção. 

É muito importante permanecer em isolamento domiciliar, com o mínimo contato com 

outras pessoas, até a recuperação. Quando em presença de outras pessoas, SEMPRE use 

máscara. 

 

/orientações de isolamento domiciliar 

Enquanto em isolamento em casa, é muito importante que você: 

Permaneça em casa, de preferência restrito a um quarto e com o mínimo contato com 

outras pessoas, em especial com idosos. Não receba visitas. Escolha um quarto bem 

ventilado e fique a maior parte do tempo nesse quarto, saindo apenas em casos 

excepcionais. 

Somente saia de casa se extrema necessidade e sempre usando máscara cirúrgica. Não 

frequente, em hipótese alguma, locais com aglomeração como shoppings, igrejas.... 

Lave as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 40 segundos. Se não 

houver água e sabão, usar álcool 70%. Evite tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos 

não lavadas. 

Ao tossir ou espirrar, cubra boca e nariz com um lenço de papel e jogue no lixo. Se não 

tiver lenço, cubra com cotovelo. Nunca as mãos. Coloque uma lixeira com saco de 

lixo/sacola para jogar fora os lenços de papel e feche. Despreze separadamente do lixo 

doméstico. Lave as mãos após tossir ou espirrar ou manusear o saco de lixo/sacola. 

Use máscara cirúrgica descartável sempre que estiver em contato outras pessoas que 

dividem a casa. Troque máscara sempre que úmida. 

Não dividir talheres, copos, alimentos, chimarrão, toalhas com outras pessoas. 

Lavar frequentemente o banheiro da casa com água sanitária. 

Limpar e desinfetar com álcool objetos e superfícies tocados com frequência, como 

brinquedos e maçanetas. 

Aguarde e esteja atento ao resultado do exame. 

Se novos sintomas, piora ou qualquer dúvida, antes de se dirigir a um serviço de saúde 

ligue Alô Saúde Floripa pelo 0800 333 3233. 

 




