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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância em Saúde (ANVISA), as medidas de 

prevenção e controle de infecção e segurança dos pacientes e da saúde do trabalhador devem 

ser implementadas pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde a fim de evitar ou 

reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde 

realizada.  

O novo coronavírus (2019-nCoV) é um vírus identificado como a causa de um surto de 

doença respiratória detectado, iniciado em Wuhan, China. O coronavírus faz parte de uma 

grande família de vírus, comuns em diferentes espécies de animais, incluindo camelos, gado, 

gatos e morcegos. Excepcionalmente, os coronavírus podem infectar humanos e depois se 

disseminar entre pessoas como o que ocorre na Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS-CoV) e na Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).  

Diante da emergência em saúde pública internacional, declarada pela Organização 

Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e pela Portaria do Ministério da Saúde brasileiro, 

nº 188 de 03 de fevereiro de 2020, torna-se imprescindível o planejamento das ações a serem 

desenvolvidas nesta instituição, com vistas a manter a padronização e definição dos processos 

de trabalho, em prol da qualidade da assistência a saúde prestada a população, bem como a 

preservação da saúde dos trabalhadores. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) atualizou a situação, no dia 24 de março de 

2020, 372.757 casos confirmados globalmente e 16.231 mortes. Dos casos confirmados 

96.580 foram registrados no Pacífico Ocidental; 195.511 na Região Europeia; 1.990 no Sudeste 

da Ásia; 27.215 na Região do Mediterrâneo Oriental; 49.444 na Região das Américas; 1.305 na 

África. 

Até às 16:00 do dia 24 de março de 2020, 46 óbitos por COVID-19 foram registrados e 

2.201 casos foram confirmados no Brasil, nos seguintes estados: Acre (17), Amazonas (47), 

Amapá (1),  Pará (5), Rondônia (3), Roraima (2), Tocantins (7), Alagoas (7), Bahia (76), Ceará 

(182), Maranhão (8), Paraíba (3), Pernambuco (42), Piauí (6), Rio Grande do Norte (13), Sergipe 

(15), Espírito Santo (33), Minas Gerais (130), Rio de Janeiro(305), São Paulo (810), Distrito 

Federal (160), Goiás (27), Mato Grosso do Sul (23), Mato Grosso (7), Paraná (65), Santa 

Catarina (107), Rio Grande do Sul (98). 
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No dia 20 de março de 2020, por meio da Portaria nº 454, foi declarado, em todo o 

território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (Covid-19). 

O Estado do Rio Grande do Sul encontra-se em fase de mitigação desde dia 23 de 

março de 2020. Nesta fase, as estratégias de vigilância e controle da pandemia são alteradas 

para vigilância de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)e para vigilância de 

Síndrome Gripal (SG) nas Unidades Sentinelas. 

 

  No dia 19/03/2020 foi instituído o Comitê HE-UFPEL/EBSERH Covid-19, com reuniões 

diárias a fim de alinhar estratégias com representação de áreas administrativas, da assistência, 

infra estrutura, emitindo boletim diário ao final do dia para garantir a ampla comunicação das 

estratégias. 

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste documento é apresentar as ações e atividades a serem realizadas no 

Hospital Escola da UFPEL, filial EBSERH, quanto às medidas de prevenção e controle que 

devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção 

pelo novo coronavírus. 

 

3. EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSIBILIDADE  

 

O coronavírus causa infecções respiratórias e intestinais em humanos e animais, são 

altamente patogênicos (SARS e MERS). Na Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (2019-

nCoV) o espectro clínico não está descrito completamente, bem como não se sabe o padrão 

de letalidade, mortalidade, infectividade e transmissibilidade. Não há vacina ou medicamento 

específico disponível. O tratamento é de suporte e inespecífico.  

Quanto à disseminação de pessoa para pessoa com MERS-CoV e SARS-CoV, acredita-

se que o ocorra principalmente por meio de gotículas respiratórias.  O período médio de 

incubação da infecção por coronavírus é de 5 dias, com intervalo que pode chegar até 16 dias. 

Já a transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o 

início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do Novo Coronavírus (2019- nCoV) 
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sugerem que a transmissão possa ocorrer, mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas. 

Até o momento, não há informação suficiente de quantos dias anteriores ao início dos sinais 

e sintomas que uma pessoa infectada passa a transmitir o vírus.  

 

4.  MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO 

 

O espectro clínico da infecção por coronavírus é muito amplo, podendo variar de um 

simples resfriado até uma pneumonia severa. Segundo os dados mais atuais, os sinais e 

sintomas clínicos referidos são principalmente respiratórios. O paciente pode apresentar 

febre, tosse e dificuldade para respirar. Os sintomas comuns no início da doença são febre, 

tosse e mialgia ou fadiga e os sintomas menos comuns são expectoração, dor de cabeça, 

hemoptise, diarreia, dispnéia e linfopenia. As complicações incluem síndrome respiratória 

aguda grave - SRAG, lesão cardíaca aguda, infecção secundária e óbito. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO CLINICO 

 

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como síndrome gripal. O diagnóstico 

depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. Essas informações devem 

ser registradas no prontuário do paciente para eventual investigação epidemiológica.  

 

4.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

O diagnóstico laboratorial é  através de secreção da nasofaringe (SNF), que só deve ser 

coletado nos casos de SRAG. Na presença de sintomatologia, a coleta deve ser feita, 

preferencialmente, até o 3° dia, podendo ser coletado até o 7º dia, através da coleta de 

aspirado de nasofaringe ou swab combinado nasal/oral ou amostra de secreção respiratória 

inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar). Após coleta, o material é 

encaminhado ao LACEN, laboratório de referência no Estado do Rio Grande do Sul. 
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4.3 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  

 

As características clínicas não são específicas e podem ser similares àquelas causadas 

por outros vírus respiratórios, que também ocorrem sob a forma de surtos e, eventualmente, 

circulam ao mesmo tempo, tais como influenza, parainfluenza, rinovírus, vírus sincicial 

respiratório, adenovírus, outros coronavírus, entre outros. 

 

5. DEFINIÇÃO DE CASO 

 

Paciente com febre de início súbito (≥ 37,8°C)mesmo que referida, acompanhada de 

tosse OU dor de garganta E pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia, na 

ausência de outro diagnóstico específico.Crianças < 2 anos: febre de início súbito esintomas 

respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

 

5.1. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)  

 

LABORATORIAL:  Caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-PCR em 

tempo real, pelo protocolo Charité.  

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: Caso suspeito ou provável com histórico de contato 

próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente por COVID-19, que apresente 

febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, nos últimos 14 dias após o 

contato, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.  

 

OBSERVAÇÃO:  

- FEBRE:  considera-se febre aquela acima de 37,8°. Alerta-se que a febre pode não 

estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, 

imunossuprimidos ou que em algumas situações possam ter utilizado medicamento 

antitérmico. Nestas situações, a avaliação clínica deve ser levada em consideração e a decisão 

deve ser registrada na ficha de notificação.                       
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5.2 CONTATO PRÓXIMO DE CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE COVID-19  

 Uma pessoa que teve contato físico direto (por exemplo, apertando as mãos);   

 Uma pessoa que tenha contato direto desprotegido com secreções infecciosas 

(por  exemplo, sendo tossida, tocando tecidos de papel usados com a mão nua);   

 Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma 

distância inferior a 2 metros;   

 Uma pessoa que esteve em um ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, 

sala de reunião, sala de espera do hospital etc.) por 15 minutos ou mais e a uma distância 

inferior a 2 metros;   

 Um profissional e saúde ou outra pessoa que cuida diretamente de um caso 

COVID-19 ou trabalhadores de laboratório que manipulam amostras de um caso COVID-19 

sem equipamento de proteção individual recomendado (EPI) ou comum a possível violação 

do EPI; 

 Um passageiro de uma aeronave sentado no raio de dois assentos (em qualquer 

direção) de um caso confirmado de COVID-19, seus acompanhantes ou cuidadores e os 

tripulantes que trabalharam na seção da aeronave em que o caso estava sentado   

 

5.3 CONTATO DOMICILIAR DE CASO SUSPEITO OU CONFIRMADO DE COVID-19   

 Uma pessoa que reside na mesma casa/ambiente. Devem ser considerados os 

residentes da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento, etc.  

 

IMPORTANTE: A avaliação do grau de exposição do contato deve ser individualizada, 

considerando-se, o ambiente e o tempo de exposição.  

 

 

O atendimento aos casos suspeitos do novo coronavírus deverá seguir o seguinte 

fluxograma 1: 
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6. MEDIDAS TERAPÊUTICAS 

 

Até o momento não há medicamento específico para o tratamento da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV). No entanto, medidas de suporte devem ser 

implementadas. No atendimento, deve-se levar em consideração os demais diagnósticos 

diferenciais pertinentes e o adequado manejo clínico.  

As condutas terapêuticas e o manejo clínico para o tratamento dos casos são norteadas 

pelo Ministério da Saúde através do Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus (2019-

nCoV), disponível no link:  
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https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/05/Protocolo-de-

manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-2019-ncov.pdf 

 

Considerações especiais para gestantes: as gestantes com suspeita ou confirmação de 

2019-nCoV devem ser tratadas com terapias de suporte, conforme protocolo pontuado acima, 

levando em consideração as adaptações fisiológicas da gravidez. O uso de agentes 

terapêuticos em investigação fora de um estudo de pesquisa deve ser guiado por uma análise 

de risco-benefício individual baseada no benefício potencial para a mãe e a segurança do feto, 

com consulta de um especialista em obstetrícia e comitê de ética. 

 

7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

 

Esta instituição garantirá que as políticas ministeriais e práticas internas minimizem a 

exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (2019-nCoV). As medidas 

devem ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, na 

triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada. 

Tendo em vista a instauração de medidas preventivas e de controle, foram 

reorganizados os fluxos de trabalho, de entrada de pacientes, suspensas as visitas e limitada 

a entrada de acompanhantes, sendo restringidos, também, o número de pessoas que 

adentram a instituição. 

 

8. CUIDADOS EM DOMICÍLIO  

 

Alguns casos confirmados ou suspeitos para o novo coronavírus podem não necessitar 

de hospitalização, podendo ser acompanhados em domicílio. Porém, é necessário avaliar cada 

caso, levando-se em consideração se o ambiente residencial é adequado e se o paciente é 

capaz de seguir as medidas de precaução recomendadas pela equipe de saúde.  

 Orientar sobre a necessidade de manter distância dos demais familiares, além de 

evitar o compartilhamento de utensílios domésticos. O paciente deve ser isolado em ambiente 

privativo com ventilação natural e limitar a recepção de contatos externos.  Durante a 

quarentena, sempre que tossir ou espirrar, o paciente deve cobrir a boca e nariz com lenço de 
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papel descartável ou com a face interna do cotovelo dobrado, descartando o lenço pós o uso 

em lixeira fechada, e realizando a higienização das mãos em seguida. 

 Orientar possíveis contatos quanto à importância da higienização das mãos. O acesso 

em domicílio deve ser restrito aos trabalhadores da saúde envolvidos no acompanhamento 

do caso.  Manter isolamento, enquanto houver sinais e sintomas clínicos. Casos descartados 

laboratorialmente, independentemente dos sintomas, podem ser retirados do isolamento. 

Orientar que indivíduos próximos que manifestarem sintomas da doença procurem 

imediatamente o serviço de saúde 

 

9. MANEJO INSTITUCIONAL NOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS 

 

9.1. ATENDIMENTO AMBULATORIAL 

 

Foram suspensos todas os atendimentos ambulatoriais no Hospital Escola, a partir de 

18/03/2020, excetuando-se os atendimentos de urgência/emergência da Unidade de 

Hematologia e Oncologia, Unidade de Radioterapia e Unidade de Saúde da Mulher 

(ambulatório de gestação de alto risco).  

As consultas que se encaixam na descrição acima, passam por uma triagem onde os 

pacientes com sintomas gripais são avaliados e encaminhados para internação domiciliar 

(casos leves) ou nos casos moderados a graves é feito contato com a regulação do município 

para internação.  

Em caso de sintomas respiratórios, deverão ser oferecidas máscaras cirúrgicas aos 

pacientes, que deverão utilizá-las a partir da entrada no serviço. Para indivíduos que não 

podem tolerar o uso de máscara devido a secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-

lo a aplicar rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir 

ou espirrar, com papel descartável e realizar a higiene das mãos; 

 Casos suspeitos de infecção pelo 2019-nCoV devem permanecer em área 

separada até a decisão terapêutica a ser adotada e o transporte a unidade de referência, 

quando necessário;   

 Os exames laboratoriais deverão ser coletados em espaço reservado; 
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 Os casos leves ou que não necessitem de internação hospitalar devem ser 

acompanhados pelo serviço de atenção primária a saúde do município de residência, devendo 

ser instituídas as medidas de precaução domiciliar, como descrito acima. 

 

9.1.1. ROTINAS E CONDUTAS DA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA 

 

1- Hormonioterapia oral para tratamento do câncer de mama será liberada para 2 

meses, ao invés da liberação mensal. Os pacientes assinam a retirada correspondente aos dois 

períodos;  

2- Pacientes em uso de Imatinibe para tratamento de LMC e GIST poderão retirar a 

medicação mensalmente mediante a apresentação do exame laboratorial atualizado, sem a 

necessidade da presença do paciente até junho do ano corrente;  

3- Estão suspensas as consultas farmacêuticas nos próximos 30 dias, quando será 

reavaliada a situação da pandemia COVID-19, em função da sala não permitir distanciamento 

mínimo e não ter possibilidade de ventilação; 

4- Bloqueio hormonal central para tratamento de câncer de próstata terá substituída 

a apresentação mensal para trimestral sempre que possível. Os pacientes em que isto não for 

viável terão a aplicação dos próximos 30 dias suspensa, tendo em vista que é população idosa 

e que o efeito da castração pode ser mantido de 2 à 6 meses.  

5- Não será permitida a entrada de colaborador, paciente ou acompanhante com 

síndrome gripal na UNIHO; 

6- Organizada a escala de médicos e enfermeiros para triagem de pacientes e 

acompanhantes para síndromes gripais. Apresentando síndrome gripal o paciente receberá o 

devido encaminhamento conforme plano de contingenciamento do Município de Pelotas. Não 

apresentando síndrome gripal será encaminhado para atendimento na UNIHO conforme 

agendado previamente.  

7-  Paciente poderá ser acompanhado por único familiar não sintomático somente 

em consultas e triagem pré-quimioterapia que se façam necessárias, não será permitido 

acompanhante durante realização de quimioterapia; 

8- Suspensa todas consultas de seguimento em pacientes que não estão em 

tratamento. Os pacientes com consultas desmarcadas serão contactados pelo médico clinico 
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da equipe para averiguar a necessidade de deslocamento ao serviço para atendimento ainda 

durante a pandemia, orientação será registrada em prontuário médico; 

9- Pacientes novos já agendado pela SMS terão seu atendimento mantido no mês 

corrente, estando suspensas as consultas novas até nova definição frente a pandemia;  

10- Os tratamentos antineoplásicos estão mantidos, mas não se iniciarão novos 

tratamentos pelo período de 15 dias ou até nova definição frente a pandemia, sob risco de 

neutropenia pós quimioterapia coincidir com pico máximo de contaminação por coronavirus. 

Exceção serão urgências oncológicas avaliadas individualmente pelo oncologista responsável 

pelo caso; 

11- Consultas de enfermagem e de psicologia estão suspensas por 15 dias ou até nova 

definição frente a pandemia. Será mantida abordagem dos pacientes em tratamento durante 

a aplicação das medicações, objetivando reduzir o número de vezes que o paciente se desloca 

até o serviço; 

12- Pacientes de outros municípios e seus acompanhantes que necessitem longo 

período de  espera em função do transporte, serão deslocados para a sala de aula 301 da 

FAMED sob orientação da assistente social. 

 

9.1.2  ROTINAS E CONDUTAS DA UNIDADE DE RADIOTERAPIA 

 

A unidade de radioterapia adotou como medidas de contenção da epidemia Covid-19 

a suspensão de novas consultas reguladas pela Secretaria Municipal de Saúde. Permanecerá 

atendendo urgências provenientes de internações no HE UFPEL EBSERH e do Serviço de 

Oncologia da instituição. 

Haverá uma triagem dos pacientes ao adentrar aos serviços de Oncologia e 

Radioterapia. 

 

9.1.3  ROTINAS E CONDUTAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA MULHER – PRÉ-NATAL DE 

ALTO RISCO E DA UNIDADE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLOGIA 

 

 Nas situações de  pronto-atendimento, as gestantes sintomáticas receberão e 

deverão usar máscaras cirúrgicas e serem encaminhadas logo a sala de atendimento específica 
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para gestantes suspeitas de Covid-19.  Nestas situações, orienta-se a equipe para otimizar os 

cuidados, de modo que a mesma permaneça o menor tempo possível neste ambiente; 

 Manter o ambiente ventilado; 

 Prover dispensadores de preparações alcoólicas para higiene das mãos nas 

salas de espera; 

 Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como 

canetas, pranchetas e telefones; 

 Realizar limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros 

ambientes utilizados pelo paciente; 

 Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço, 

sempre notificar previamente o serviço referenciado. 

 Destaca-se que em todo o atendimento ao caso suspeito ou confirmado de 

2019-nCoV é de EXTREMA importância a adesão a higienização das mãos nos cinco momentos 

preconizados pela OMS, a saber: antes do contato com o paciente, antes da realização de 

procedimento asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após o contato com o 

paciente e após o contato com as áreas próximas ao paciente. Lembra-se também que a 

higienização das mãos pode ser feita com formulação alcoólica ou água e sabonete líquido. 

Atenção: utilizar precaução padrão no atendimento a todos os pacientes. 

 

9.2. ATENDIMENTO HOSPITALAR 

 

O Hospital Escola, no intuito de qualificar o atendimento e restringir as possibilidades 

de transmissibilidade viral criou a Unidade Clínica COVID-19. Esta foi estruturada na antiga 

clínica cirúrgica, situada no terceiro andar do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. 

Nesta nova conformação foram planejadas quatro enfermarias para atendimento exclusivo a 

pacientes semi-críticos, três  com cinco leitos e uma enfermaria composta por três  leitos . 

Ainda, tendo em vista a restrição arquitetônica hospitalar, foi criada uma unidade intensiva 

adulto exclusiva COVID-19 nesta mesma área, com cinco leitos. Todos os leitos serão 

regulados e controlados pela Central de Regulação Municipal (CR) e Núcleo Interno de 

Regulação Hospitalar (NIR), que será responsável pelo controle desses leitos nas 24h todos os 

dias da semana. 
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Como suporte as atividades assistenciais planejou-se, também, a criação de uma 

central de materiais e esterilização (CME) satélite, que será responsável pela desinfecção, 

acondicionamento e armazenamento de materiais e equipamentos, além de envio e 

recebimento de materiais estéreis pela CME central, localizada no bloco cirúrgico. 

Esta unidade, ainda, comporta um espaço de prescrição médica e websaúde, área de 

apoio da equipe assistencial, útil no planejamento dos planos terapêuticos assistenciais, 

formação técnica da equipe, discussão de casos clínicos e troca de experiências com outras 

instituições de saúde. 

A planta baixa disposta na Figura 1, apresenta a disposição dos ambientes destinados 

ao atendimento aos pacientes COVID-19 na instituição. 

Figura 1: Planta Baixa da Unidade Clínica COVID-19 

 

Existe proposta de ampliação de leitos clínicos e intensivos no mesmo corredor onde 

foi criada esta estrutura, com criação de mais 11 leitos intensivos e 25 leitos clínicos, porém 

ainda em fase de negociação junto a Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e a 3ª 

Coordenadoria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. 

Os atendimentos as pacientes obstétricas com covid-19 serão realizados na Unidade 

Materno-Infantil, cuja área física está sendo planejada para tal, juntamente com a 

reestruturação dos processos de trabalho. Já os atendimentos pediátricos serão realizados no 

Hospital São Francisco de Paula que compõe a Rede de Urgência e Emergência do município 

de Pelotas. 
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O município de Pelotas ainda está em fase de estruturação dos serviços para 

atendimento aos casos de COVID-19, não estando definido, até esta data, o desenho regional 

das instituições que irão compor o sistema de referência e contra-referência. 

Abaixo segue o planejamento para a unidade clínica COVID 19. 

 

9.2.1. ACESSO DO PACIENTE A UNIDADE CLÍNICA COVID-19 

  

A chegada do paciente à instituição se dará após a confirmação da vaga e 

disponibilização do leito pelo enfermeiro plantonista líder (enfermeiro responsável pela 

unidade que ficará disposto no posto de enfermagem) da unidade.  

O transporte do paciente externo para a unidade COVID-19 será realizado pela frota 

de ambulâncias da prefeitura municipal (SAMU, Pronto-Socorro e Unidade de Pronto-

Atendimento Ambulatorial), que fará contato prévio com o enfermeiro líder da unidade 

COVID-19.  

Nas situações de pacientes com diagnóstico ou suspeita de COVID-19 internados nas 

outras enfermarias e cenários assistenciais do HE/EBSERH/UFPEL, o médico plantonista da 

unidade de origem solicita ao NIR a internação na unidade covid-19, que submeterá o pedido 

à Central de Leitos do Município.  

O enfermeiro líder ao receber a informação de confirmação da internação de 

paciente na unidade,  confere a liberação e organização do leito com a equipe da enfermaria 

de destino, aciona a equipe médica, a higienização e a portaria, para liberação do fluxo de 

pessoas na imagenologia e na ROTA COVID-19, como disposto na Figura 2. Cabe ao bombeiro 

civil o bloqueio da rota (com cones de identificação) e o desbloqueio da mesma após 

higienização.  
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Figura 2: Rota para entrada de Pacientes com suspeita ou diagnóstico de COVID-19 

 

O enfermeiro líder e o técnico/auxiliar circulante vestem paramentação completa e 

descem pelo elevador ao primeiro piso e dirigem-se a portaria da rampa de acesso a rota 

COVID-19, com a maca de transporte da unidade, devidamente vestida com lençol de maca 

descartável. Se houver necessidade do uso de dispositivos de gasoterapia, a equipe já deve 

descer com os materiais necessários (torpedo de oxigênio, máscara de alto fluxo, ventilador 

mecânico, oxímetro portátil, pinça de Reynols). Se o paciente estiver em ventilação mecânica 

o transporte será acompanhado pelo profissional médico, que deverá estar devidamente 

paramentado.  

A equipe (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e o higienista) se deslocará 

para buscar o paciente após confirmação da chegada do mesmo pelos agentes de portaria do 

guichê de acesso a rampa, que será feita por telefone. A saída da maca e da equipe de 

transporte será pela porta de acesso na entrada da unidade passando pelo corredor de acesso 

que liga a Santa Casa de Misericórdia ao HE/EBSERH/UFPEL até o elevador do terceiro piso. A 
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partir daí, descem até o primeiro piso e se dirigem ao corredor interno da Imagenologia 

chegando até a rampa de acesso a ROTA COVID-19 (conforme disposto na Figura 2). Cabe a 

um agente de portaria a abertura da porta de acesso aos elevadores, com vistas a facilitar o 

trânsito admissional. A passagem do caso clínico bem como a troca de equipamentos 

(ventilador mecânico, monitor/oxímetro) e outros dispositivos do paciente será realizado 

dentro da ambulância, para evitar transmissibilidade viral. 

A entrada do paciente à unidade COVID-19 obedece o caminho inverso: inicia no 

corredor da rampa até a imagenologia, sobe pelo elevador da ginecologia até o terceiro piso, 

atravessando a fístula, entrada pela porta branca, e trânsito pelo corredor da unidade até a 

enfermaria de destino (Enfermarias 281, 282, 283, 284 e intensiva covid-19).  

A internação será realizada no guichê de entrada do HE UFPEL, onde o familiar 

assinará internação e o termo de consentimento e deixará seu contato telefônico para que a 

equipe do serviço social oriente o funcionamento da unidade (notícias e rotinas) via telefone. 

 

9.2.2. ACESSO DE PROFISSIONAIS A UNIDADE CLÍNICA COVID-19 

 

O acesso dos colaboradores assistenciais e da higienização escalados para atuação 

na unidade COVID-19 se dará pela fístula, com entrada na porta de acesso a esquerda de quem 

chega na unidade, em frente ao refeitório da unidade. O colaborador entra pela porta de 

acesso, dirige-se ao vestiário, onde troca a sua roupa pela vestimenta de trabalho específica 

para esta unidade, e paramenta-se conforme preconizado para tal: pijama cirúrgico ou 

macacão, sapato de segurança, propés, touca, óculos ou protetor facial, máscara N95 que será 

disponibilizado no local.  Saindo do vestiário, o profissional, obrigatoriamente todo 

paramentado, passa pela estação de óculos e acessa a porta de entrada ao corredor da 

unidade. Próximo a entrada de cada enfermaria, estarão disponíveis EPIs necessários para o 

atendimento aos pacientes nas áreas de apoio e assistenciais (avental de manga longa, touca, 

óculos de proteção ou protetor facial, máscara N95, propés e luvas).  
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Figura 2:  Fluxograma 1- acesso ao vestiário de barreira (entrada e saída) 

 

 

A saída dos profissionais da unidade COVID-19 restringe-se as seguintes situações: 

 1- Transporte de pacientes: buscar paciente na rampa de acesso ao hospital, 

realização de exames de imagenologia e procedimentos cirúrgicos e encaminhamento de 

corpos ao morgue; 

2- Realização de refeições, que ocorrerão no refeitório localizado no final da 

passarela, na porta a esquerda de quem entra na unidade. 

3- Ao término do plantão na unidade. 

O retorno ao vestiário seguirá fluxo contrário a entrada, conforme disposto na 

Figura 2.  

O profissional deverá adentrar pelo lado esquerdo do local somente vestido com a 

roupa cirúrgica, máscara, óculos, touca, propés e sapato. Deve-se colocar em frente a área de 

desinfecção dos óculos, higienizando-o com quaternário de amônia e deixa-lo na bancada de 

óculos limpos, retirar a máscara, desprezá-la em lixo próprio. Depois, adentrar a sala 

esquerda, retirar a máscara, a touca e propés, desprezá-los em lixeira própria, descalçar e 

higienizar o sapato na prateleira disponíveis para tal (guarda-lo em saco fechado para após 

armazená-lo nos armários dispostos na fístula), retirar a roupa e colocá-la no hamper.  Após 

despido, dirigir-se ao banheiro, tomar banho e realizar a devida higienização corporal. Depois, 
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dirigir-se ao espaço de roupa limpa, desprezar a toalha de banho na lixeira, vestir-se com suas 

próprias roupas, pegar os pertences pessoais e sair da unidade pela fístula. 

Nesta área ficará disponível um profissional higienista que fará a desinfecção da área 

após cada uso. 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 

- Deve-se cumprir rigorosamente a ordem de paramentação e desparamentação 

conforme vídeo  02 institucional COVID-19, reduzindo a potencialidade de contaminação; 

- Deve-se atentar e cumprir RIGOROSAMENTE a sinalização de acesso ao vestiário, 

com vistas a prevenção de infecções comunitárias. O fluxo é direcional, sendo proibida a 

circulação dessas áreas fora do preconizado para tal, conforme disposto no desenho desse 

processo de trabalho. 

- O banho deve ser realizado de forma adequada, porém rápido, visando a agilidade 

das equipes na entrada e saída a unidade; 

- Serão realizados horários distintos de entrada na unidade, objetivando a redução 

de aglomerações e a agilidade nos fluxos de trabalho. 

- Os calçados deverão ser higienizados e armazenados em invólucro fechado. 

 

9.2.3. DISTRIBUIÇAO DE INSUMOS – MATERIAIS  E MEDICAÇÕES 

 

Os insumos chegarão até a unidade COVID-19 por trabalhadores das unidades de 

origem, cabendo aos profissionais desta unidade exclusivamente o recebimento e distribuição 

nas áreas de trabalho. A figura 3 apresenta o fluxograma de materiais e insumos que serão 

distribuídos na Unidade. 
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Figura 3: Fluxograma de materiais e insumos 

 

A equipe iniciará suas atividades com insumos necessários para a assistência dos 

pacientes internados, contando com materiais e equipamentos de trabalho que permitam e 

oportunizem a realização de procedimentos de maior complexidade no atendimento às 

emergências clínicas, cirúrgicas e sessões de hemodiálise. 

O abastecimento de insumos do almoxarifado será feito no turno da manhã, 

conforme solicitação via Sistema AGHU, cuja responsabilidade é da enfermeira líder de cada 

noite. O almoxarife levará os materiais do almoxarifado até a porta branca, na fístula, 

mediante contato telefônico prévio com a unidade COVID-19, para que estejam preparados 

para receber o material. O técnico de enfermagem circulante irá até a porta branca com o 

carrinho de transporte e receberá o material através da janela de passagem. O carrinho de 

transporte com os materiais será encaminhado até o posto de enfermagem para 

abastecimento dos armários de guarda de material. A equipe de enfermagem das enfermarias 

poderá solicitar ao circulante os materiais para reposição das unidades de trabalho dentro das 

enfermarias (material armazenado nas estantes). Recomenda-se que o almoxarife não use 

nenhum tipo de EPI por não haver potencial de contaminação.  

O  abastecimento de medicamentos e soluções será realizado no turno da tarde, por 

volta das 16h, quando um colaborador da farmácia, conforme contato telefônico prévio, irá 

até a unidade, passando pela fístula e chegando até a porta branca, onde entregará os kits de 
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medicamentos para 24h de cada paciente,  através da janela de passagem. Recomenda-se que 

o técnico da farmácia não use nenhum tipo de EPI por não haver potencial de contaminação.  

Os medicamentos prescritos “se necessário” ou “a critério médico” serão 

disponibilizados constantemente em estoque mínimo na unidade (dipirona, metoclopramida, 

terbutalina, glicose 50%, noradrenalina, entre outros), em caixa organizadora fechada, 

havendo registro do uso para o reabastecimento.  

A enfermeira líder irá realizar a separação dos kits de medicação que serão entregues 

aos profissionais que estão nas enfermarias. Estes medicamentos serão conferidos com a 

prescrição médica impressa que estará dentro da unidade, ficando armazenados na unidade 

de trabalho de cada enfermaria.  

O registro das medicações administradas será realizado no Sistema AGHU,  quando o 

profissional de enfermagem irá proceder no campo “anotações” o registro dos medicamentos 

administrados, sendo informado através da numeração correspondente ao medicamento – 

ex: 08h administrado itens 01, 05 e 07, atentando para a dose e a via de administração 

prescritas.  

As consultas aos farmacêuticos para fins de orientação serão realizadas via telefônica 

para a unidade de farmácia. Os medicamentos controlados (midazolam, fentanil, morfina, 

entre outros) serão entregues junto com os kits individuais de medicamentos, conforme 

prescrição médica, sendo armazenados no posto de enfermagem. A enfermeira líder irá 

informar para a farmácia a quantidade de medicamentos controlados que serão necessários, 

principalmente, tratando-se de sedativos.  

Nas situações de emergência, os medicamentos utilizados estarão disponíveis nos 

carros de emergência das enfermarias clínicas e unidade intensiva covid-19. 

 

9.2.4.  DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS  

 

A distribuição de dietas será de responsabilidade da Unidade de Nutrição Clínica 

(UNC).  

As dietas chegarão até a unidade COVID-19 por trabalhadores das unidades de 

origem, cabendo aos profissionais desta unidade Covid-19 exclusivamente o recebimento e 
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distribuição nas áreas de trabalho. As dietas serão encaminhadas por carros próprios de 

transporte de alimentos conforme disponibilizado pelo setor de hotelaria. 

A unidade receberá a alimentação dos pacientes em caixa térmica armazenada no 

posto de enfermagem. Nos horários de dispensação de alimentação, a copeira irá ligar para a 

unidade COVID-19 avisando a entrega das refeições. A mesma se dirigirá até a porta branca, 

passando as marmitas fechadas em embalagens descartáveis, talheres e copos, e as frutas 

embaladas pela janela de passagem. O circulante irá receber as refeições identificadas 

individualmente por paciente e irá armazenar na caixa térmica da unidade. Os talheres 

também serão fornecidos neste momento. O circulante irá distribuir as refeições, entregando 

as marmitas na porta das enfermarias para a equipe assistencial, cabendo ao técnico de 

enfermagem a oferta da dieta diretamente aos pacientes. 

A UNC deverá ser comunicada para a distribuição das dietas enterais de sistema 

fechado. O enfermeiro líder, de segunda a sábado, no período das 07 às 17h, deverá 

comunicar, via telefônica, a necessidade da liberação das dietas.  Nos horários distintos a este, 

a unidade responsável pela distribuição será o lactário. O registro da alimentação e da dieta 

estará presente nas anotações da enfermagem. A vazão das dietas enterais será informada no 

rótulo do frasco, assim como o tipo de dieta ofertado, que será prescrito pela equipe médica 

e nutricional.  Não serão contabilizados os volumes desprezados de dieta (por pausa ou 

suspensão da infusão), impactando nos indicadores hospitalares.  

 

9.2.5. PRONTUÁRIO DO PACIENTE 

 

Os documentos que compõem o prontuário do paciente na hora da admissão 

hospitalar (FAA do PS, nota de transferência, exames prévios, entre outros), provenientes de 

outras instituições de saúde, devem ser digitalizados na unidade de origem, enviados por 

email à internação do HE UFPEL EBSERH (internacaohe@gmail.com) e serão então  

compilados em uma pasta de rede da unidade COVID-19, em arquivo com o nome do paciente, 

para serem acessados pela equipe da unidade.  

Os documentos necessários para o andamento da assistência aos pacientes 

internados na unidade (prescrição de hemodiálise, folha de sala de procedimentos, registro 

de procedimentos invasivos, check-list da CCIH, entre outros), devem estar disponíveis em 

mailto:internacaohe@gmail.com
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software de texto (word), editáveis, para serem preenchidos pela equipe e salvos com a 

extensão PDF.  

A prescrição médica será o único documento impresso na unidade para utilização nas 

24h, sendo incineradas após a alta do paciente, pois nenhum documento potencialmente 

contaminado sairá da unidade. Essas prescrições serão entregues a equipe assistencial pela 

enfermeira líder ou pelo técnico de enfermagem circulante. Os computadores para registro 

de evoluções, sinais vitais e anotações dos profissionais assistenciais estão localizados na 

unidade, sendo 01 dentro na Unidade Intensiva e 01 no corredor, entre o posto de 

enfermagem e a enfermaria 282. Os computadores direcionados para a prescrição médica 

também poderão ser utilizados pela equipe de enfermagem.  

Para usar os espaços de computador é necessário que os profissionais da assistência 

estejam sem luvas e aventais potencialmente contaminados, porém em uso do restante da 

paramentação (máscara N95, óculos de proteção, touca, roupa cirúrgica, sapatos brancos e 

propés).  

A figura 4 dispõe acerca do fluxograma de evoluções e prescrições das equipes 

assistenciais. 

Figura 4: Fluxograma de evolução e prescrição 
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9.2.6. PROCEDIMENTOS MÉDICOS E DE IMAGEM 

 

Os pacientes internados na unidade COVID-19 realizarão os procedimentos na 

própria unidade, sempre que possível, evitando ao máximo o trânsito dos pacientes dentro 

do hospital. A unidade estará equipada com bandejas de procedimentos – acesso venoso 

central (02), drenagem de tórax (01), kit curativo (03), bandeja de diálise (01), sondagem 

vesical (03), Pinça de Reynolds avulsa (01), que ficarão armazenadas na área limpa do CME 

satélite. Os materiais necessários para os procedimentos (bandeja, cateter central, gaze 

estéril, clorexidina alcóolica com corante, entre outros) devem ser solicitados a enfermeira 

líder ou circulante. Estes materiais, após o uso, serão limpos e desinfetados no CME satélite, 

localizado na unidade COVID-19, sendo encaminhados para esterilização no CME central do 

hospital.  

Se houver necessidade de entrada de outros profissionais para realização de 

procedimentos avaliação de especialista, os mesmos deverão respeitar a paramentação 

preconizada e o fluxo de entrada padronizado para os profissionais assistenciais e de saída 

pela área de descontaminação. Quando o procedimento gera grande exposição a fluídos 

corporais, será recomendado o uso de avental cirúrgico estéril e impermeável, disponíveis na 

unidade, para o profissional que realizará o procedimento. 

Nas situações de insuficiência respiratória com necessidade de ventilação mecânica 

em pacientes internados nas enfermarias clínicas terão atendimento imediato, sendo 

acionada de imediato a equipe médica de reposta rápida (plantonistas clínicos ou intensivistas 

da Unidade Covid-19). O médico realizará contato com a central de regulação para a 

disponibilização de leito de UTI. Estarão disponíveis na unidade cinco respiradores e 3 

aparelhos de anestesia,  maleta de via aérea, incluindo via aérea difícil, tubos de diversos 

tamanhos adulto e cânulas de traqueostomia, assim como ventiladores mecânicos de reserva. 

As medicações sedativas e de sequência rápida de intubação estarão junto a maleta de via 

aérea. Cabe ao enfermeiro líder a transferência do leito no AGHU. Da mesma forma, a alta da 

enfermaria intensiva será regulada para os leitos clínicos da unidade COVID-19. Os pacientes 

de internação clínica que apresentarem melhora na unidade, terão alta para isolamento 

domiciliar, com orientações específicas.  
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Caso seja necessário a realização de procedimentos cirúrgicos em pacientes 

internados na unidade COVID-19 os mesmos serão transportados conforme a rota COVID-19: 

fístula →elevador 3º piso até o 1º piso → corredor da imagenologia → corredor lateral a RUE 

1 → a direita chegando a entrada do Bloco Cirúrgico. Antes da transferência do paciente o 

enfermeiro líder deverá acionar o bombeiro civil, que será responsável pelo bloqueio e 

liberação da rota. Ainda, antes da saída do paciente do Bloco Cirúrgico, cabe ao enfermeiro 

dessa unidade o acionamento do bombeiro civil para bloqueio e liberação da rota e a 

solicitação da equipe da unidade Covid-19 para o transporte de retorno do paciente. 

Se houver necessidade de realização de exame de Raio-X, o setor de imagenologia 

será acionado, direcionando dois profissionais técnicos para a realização do exame. O 

profissional utilizará o fluxo de entrada e saída citado acima. Estarão disponíveis na unidade 

o CR e a placa para Raio-X, permitindo que a imagem seja gerada e analisada dentro da 

unidade COVID-19. 

Para os exames de ultrassom, a unidade contará com um ultrassom portátil que 

ficará fixo na unidade, para a realização de exames, munido de 03 probes adultos: linear, 

convexo e setorial, além de capas de vídeo. As requisições de exames serão encaminhadas 

“online” para a imagenologia, sendo agendado o horário para a realização do exame, através 

de contato telefônico. Para a realização do exame a beira do leito o profissional utilizará 

paramentação completa específica para a unidade e seguirá as mesmas rotinas e fluxos na 

unidade.  

Para os exames de tomografia, o agendamento será realizado por contato telefônico 

pelo enfermeiro líder. Assim que a Unidade de  Imagem confirmar a possibilidade do exame, 

um técnico de enfermagem da imagenologia irá subir até a unidade COVID-19 para se 

paramentar, estando junto a equipe durante o transporte para o exame, o exame 

propriamente dito, e subindo com a equipe para desparamentar-se, passando pelo fluxo de 

descontaminação. Ressalta-se que o transporte do paciente é de responsabilidade da equipe 

assistencial da unidade COVID-19. As imagens da tomografia serão inseridas no sistema, 

podendo os radiologistas serem acionados por telefone para discussão das imagens. No turno 

da noite os exames serão auxiliados pelos enfermeiros líderes, que serão capacitados para tal. 
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9.2.7. ASSISTENCIA NAS SITUAÇÕES OBITUÁRIAS 

 

Na ocorrência de óbito, a família será comunicada por telefone pela equipe médica, 

com apoio da unidade de atenção psicossocial. Cabe a equipe de enfermagem circulante o 

translado do corpo até o morgue, seguindo as rotinas para o transporte na ROTA COVID 19, 

dirigindo-se até o morgue da instituição. 

Serão adquiririas mortalhas plásticas, com fechamento por zíper, que não deverão 

ser abertas em momento nenhum até o sepultamento, para evitar extravasamento de fluidos 

corpóreos. Está sendo elaborado Procedimento Operacional Padrão que norteia esse 

processo na instituição. Aguardamos as instruções da Central de Regulação de Óbitos do 

município para alinhamento do protocolo institucional com a rotina da Central.  

 

9.2.8. COLETA DE EXAMES DE LABORATÓRIO 

 

A figura 5 apresenta o fluxograma de coleta de exames laboratoriais na unidade 

Covid. 

Figura 5: Fluxograma de coleta de exames laboratoriais 

 

As requisições de exames laboratoriais solicitados pelos médicos serão impressas e 

logo após a coleta serão descartados no lixo contaminado, não sendo enviadas ao laboratório. 
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A enfermeira líder providenciará os frascos de coleta etiquetados com a identificação do 

paciente e entregará para a enfermeira assistencial da enfermaria em que o paciente está 

internado que será a responsável pela coleta. Os frascos de coleta estarão disponíveis no 

posto de enfermagem e serão repostos pelo laboratório, por solicitação do enfermeiro lider.  

O acionamento dos coletadores do laboratório se dará após a coleta e será feito pela 

equipe do posto de enfermagem, que recolherá os frascos já homogeneizados e identificados 

com etiqueta do paciente, e levará até a bandeja de armazenamento das coletas, para 

posteriormente serem transferidas ao coletador pela janela de passagem, na porta branca. O 

coletador se dirigirá até a porta branca munido de uma caixa térmica identificada como 

material contaminado, que será utilizada para o transporte das amostras provenientes da 

unidade COVID-19. Para auxílio da equipe da unidade, o laboratório irá disponibilizar cartazes 

de orientação sobre quais exames são coletados em cada frasco. Para os exames não 

rotineiros (como por exemplo, da imunologia), o laboratório estará disponível para consultas 

e orientações por telefone. O fluxo de recebimento e análise das amostras dentro do 

laboratório está sendo desenhado em consonância com estas orientações.  

 

9.2.9. PRECAUÇÕES NA ASSISTÊNCIA DIRETA AOS PACIENTES SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS COVID-19 

  

Todos os pacientes que não estiverem em ventilação mecânica deverão permanecer 

com máscara cirúrgica, que será trocada a cada 02 horas, ou antes, se necessário.  

A equipe que prestará o cuidado direto aos pacientes nas enfermarias da unidade 

COVID-19 estará com paramentação completa durante o turno de trabalho, sendo liberada a 

saída da enfermaria para descanso e alimentação, saindo da área vermelha (enfermaria) para 

as áreas amarela (corredor, posto de enfermagem, estar, sala de vídeo conferência e entrada 

no vestiário – estação de descontaminação), verde (estação de descontaminação e fístula) ou 

azul (refeitório exclusivo).  Exceto em transporte de pacientes para exames, os profissionais 

da assistência e higienização não poderão acessar os espaços verde e azul sem passar antes 

pelo banho.  

A assistência direta ao paciente envolve cuidado e precauções, conforme disposto no 

Quadro1: 
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Quadro 1: Cuidados e Precauções por ambientes na Unidade Clínica COVID-19 

Cuidado Área/conduta Paramentação 

Aferição de sinais vitais Área vermelha – no leito Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Trocar de 
luva a cada troca de 
paciente e higienizar as 
mãos. 

Preparação, diluição e 
administração de 
medicamentos 

Área vermelha – na 
enfermaria 

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Trocar de 
luva a cada troca de 
paciente e higienizar as 
mãos. 

Banho de leito ou 
acompanhamento do banho 
de aspersão 

Área vermelha – no leito ou 
banheiro da enfermaria. 
Usar as toalhas para banho 
descartável e toalhas para 
secar o paciente.  Avisar ao 
higienista o uso do banheiro 
para higienização. 

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Trocar de 
luva a cada troca de 
paciente e higienizar as 
mãos. 

Desprezar 
secreções/eliminações 
fisiológicas do paciente 

Área vermelha – banheiro da 
enfermaria. Fechar a tampa 
do vaso antes de puxar a 
descarga. Avisar ao 
higienista o uso do banheiro 
para higienização. 

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 

Troca da roupa de cama Área amarela e vermelha – 
solicitar ao circulante o 
enxoval para montagem do 
leito. Utilizar quaternário 
para higienização do 
colchão. Acionar o higienista 
para desprezar as roupas no 
BAG.  

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 
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Procedimentos e 
intercorrências 

Área vermelha – no leito Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 

Limpeza de superfícies de 
contato – equipe de 
enfermagem 

Área vermelha – estação de 
trabalho e leito. Usar 
quaternário ou álcool 70% 
com auxílio de uma toalha 
de banho descartável para 
limpeza de bancadas, 
bombas de infusão, 
ventiladores mecânicos e 
mesas auxiliares.   

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
procedimento. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 

Limpeza de ambiente – 
enfermaria, banheiro da 
enfermaria 

Área vermelha – utilizar 
produtos saneantes, 
conforme orientação da 
higienização e CCIH, 
descartando os panos após a 
limpeza de cada enfermaria.  

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, bota de borracha, 
propé e luvas de proteção. 
Após o procedimento lavar 
as mãos e trocar as luvas. 

Limpeza de ambiente – 
corredor, posto de 
enfermagem, sala de vídeo 
conferência e estar da equipe 

Área amarela e verde - 
utilizar produtos saneantes, 
conforme orientação da 
higienização e CCIH. Não 
utilizar o mesmo material 
(panos) da área vermelha. 

Paramentação 
recomendada: touca, óculos 
de proteção ou protetor 
facial, máscara N95, propé e 
luvas de proteção. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 

Retirada de roupas do 
hamper – higienista 

Área amarela – recolher as 
roupas contaminadas do 
vestiário – entrada da 
descontaminação. Todos os 
sacos de resíduos/roupas 
serão etiquetados para 
marcação do material. 

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
proteção. Após o 
procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 

Retirada de resíduos 
enfermaria, e corredor - 
higienista 

Área vermelha e amarela – 
retirar os sacos 
contaminados (branco) dos 
banheiros das enfermarias, 
das enfermarias e do 
corredor, fechando-os para 

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
proteção. Após o 
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transportar até o expurgo. 
Acondicionar o resíduo no 
carro identificado. 
Área amarela – vestiário, 
sala de vídeo conferência e 
estar da equipe – retirar os 
resíduos da entrada da 
estação de descontaminação 
e das demais áreas. Todos os 
sacos de resíduos/roupas 
serão etiquetados para 
marcação do material. 

procedimento lavar as mãos 
e trocar as luvas. 
 

Retirada de resíduos das 
áreas verdes e azul - 
higienista 

Áreas verde e azul – retirar 
os sacos com resíduos 
contaminados das áreas 
menos críticas. Todos os 
sacos de resíduos/roupas 
serão etiquetados para 
marcação do material. 

Paramentação 
recomendada para área 
amarela: touca, óculos de 
proteção, máscara N95, 
avental de manga longa, 
propé e luvas de proteção. 
Após o procedimento lavar 
as mãos e trocar as luvas. 

Retirada de coletor de 
material perfurocortante - 
enfermagem 

Áreas vermelhas – fechar os 
coletores de material 
perfurocortante quando 
atingida a capacidade 
recomendada. Solicitar ao 
circulante que encaminhe o 
coletor ao expurgo. Todos os 
sacos de resíduos/roupas 
serão etiquetados para 
marcação do material.  

Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
proteção. 
O circulante utilizará a 
paramentação 
recomendada para áreas 
amarelas, adicionando as 
luvas de procedimento. 
Após o procedimento lavar 
as mãos e trocar as luvas. 

Coleta de resíduos e roupas - 
higienistas 

Área vermelha – expurgo. O 
higienista que fará o 
transporte do material para 
a central de resíduos irá 
comunicar a unidade que 
estará subindo para recolha 
do material contaminado. 
Ele subirá até o terceiro piso 
para recolher os carrinhos de 
transporte, que serão 
entregues ao higienista da 
unidade, pela porta branca. 
O higienista da unidade irá 

Higienista da unidade -  
Paramentação completa: 
touca, óculos de proteção 
ou protetor facial, máscara 
N95, avental de manga 
longa, propé e luvas de 
proteção. 
Higienista do transporte – 
paramentação 
recomendada pela chefia da 
higienização. 
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preencher os carrinhos com 
o material acondicionado 
em sacos fechados, 
transitando com o carrinho 
da porta da unidade, pelo 
corredor, até o expurgo. Os 
carrinhos serão 
encaminhados até a central 
de resíduos pelo higienista 
do transporte, tendo-se 
higienizado o carro de 
transporte e as rodas.  Todos 
os sacos de resíduos/roupas 
serão etiquetados para 
marcação do material. 
Fluxogramas dispostos na 
Figura 6, Figura 7. 
 

 
*O técnico de enfermagem circulante e a enfermeira líder estarão paramentados para 
acesso à área amarela, alcançando os materiais na abertura da enfermaria (limite entre o 
interior da enfermaria e corredor), podendo serem acionados para atendimento de alguma 
emergência, dentro da enfermaria. Para esta situação é OBRIGATÓRIO a paramentação 
completa, não sendo facultado a entrada sem a paramentação adequada, tendo em vista o 
risco de exposição ocupacional. 
 
*Em todos os transportes, serão acionados os quatro higienistas para força tarefa de 
higienização dos ambientes. Superfícies como torneiras, maçanetas, bancadas e teclados de 
computador terão higienização mais frequente.  

 
Figura 6: Fluxo de Resíduos 
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Figura 7: Fluxo de Roupas Sujas 

 
 
9.2.10. LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS 
 

A unidade COVID-19 terá uma unidade de Central de Materiais e Esterilização Satélite 

(CMES), que contará com uma “área suja” e uma “área limpa”, de circulação controlada, 

conforme figura 8. Cada área contará com um profissional técnico de enfermagem em escala 

24h. A entrada do material sujo se dará em caixas organizadoras fechadas, pelo guichê de 

entrada da área suja. O material será higienizado conforme rotinas estabelecidas pela CMES 

disponíveis na unidade. Não haverá ponto de ar comprimido, conforme orientações de 

limpeza e desinfecção de materiais potencialmente contaminados com COVID-19. O material 

seco será encaminhado em sacos plásticos para a “área limpa” do CME satélite, para ser 

embalado e encaminhado ao CME central ou distribuídos a unidade, de acordo com as 

características dos materiais. Em horários específicos, o material limpo será encaminhado ao 

CME central pelo técnico da área limpa, em sacos autoclaváveis. O circulante irá solicitar ao 

técnico de enfermagem da área limpa do CMES o material necessário para os procedimentos 

da Unidade, em janela específica, sem adentrar na área limpa. Cabe ao técnico de 

enfermagem da CME do bloco cirúrgico buscar o material a ser esterilizado e devolvê-lo para 

armazenamento e uso naquela unidade. 
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O técnico de enfermagem da área suja estará com paramentação completa enquanto 

estiver manipulando os materiais sujos. Para desinfecção no ácido peracético, será fornecida 

máscara especial com filtro especial para químicos.  O técnico de enfermagem da área limpa 

estará utilizando paramentação completa dos profissionais da Unidade Covid-19, não 

podendo se ausentar da área limpa durante o turno de trabalho, exceto para descanso e 

alimentação. 

Figura 8: Limpeza e Desinfecção de Materiais 
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Figura 9: Fluxo de material para CME e movimentação interna de materiais/insumos limpos 

 

 

9.2.11. UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESTAR DA EQUIPE E VÍDEO CONFERÊNCIA 

 

Os trabalhadores da assistência e higienização cumprirão escalas de trabalho de 06h 

e 12h, sendo necessários momentos de descanso e hidratação. As áreas de estar da equipe e 

vídeo conferência são áreas amarelas, que permitem ao colaborador ausentar-se, conforme 

combinado com a equipe assistencial. Recomenda-se que estes momentos de saída sejam 

programados e que se use a paramentação adequada. Ao retornar para as enfermarias é 

necessário colocar a paramentação completa novamente, conforme disposto anteriormente. 

Haverá água disponível para os colaboradores no estar da equipe, não sendo permitido 

alimentos nestes cenários, com vistas a preservação da saúde dos colaboradores. 

A sala de vídeo conferência funcionará como espaço de discussão de casos da equipe 

assistencial e para comunicação da equipe com experts que estejam fora, por consultoria ou 

agendamento. Sugere-se a instalação do aplicativo Teams pelos profissionais envolvidos na 

gestão, para que participem das conferências com a equipe.  

A figura 10 apresenta o fluxo de utilização asa áreas de conforto e videochamada. 
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Figura 10: Fluxo de utilização asa áreas de conforto e videochamada 

 

9.2.12. UTILIZAÇÃO DO REFEITÓRIO 

 

O refeitório da Unidade Covid-19 estará localizado na fístula, oposto a entrada da 

unidade.  Será de uso exclusivo dos profissionais que desenvolvem suas atividades nesta 

unidade. O refeitório estará equipado com geladeira, micro-ondas, pia, armários e jarra 

elétrica. Para acessar ao refeitório, identificado na área azul da unidade, o profissional deve 

estar descontaminado, devendo obrigatoriamente, passar pelo banho, seguindo 

rigorosamente a rotina de saída da unidade. 

 

10. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

 

10.1  MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 

Os profissionais de saúde e acompanhantes deverão utilizar máscara de proteção 

respiratória (N95/PFF2) para entrar e permanecer no isolamento. 

Etapas para colocação da máscara N95/PFF2: 

 Segurar o respirador com a pinça nasal próxima à ponta dos dedos deixando as 

alças pendentes; 

 Encaixar o respirador sob o queixo; 

 Posicionar um tirante na nuca e o outro sobre a cabeça; 
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 Ajustar a pinça nasal no nariz;  

 Verificar a vedação pelo teste de pressão positiva (Verificação de vedação pelo 

teste de pressão positiva: cobrir a PFF com as mãos em concha sem forçar a máscara sobre o 

rosto e soprar suavemente. Ficar 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 PFF e não conseguir detectar 

nenhuma fuga de ar na zona de vedação com o rosto). 

 

Etapas para retirada da máscara: 

 Segurar e remover o elástico inferior;  

 Segurar e remover o elástico superior;  

 Remover a PFF segurando-a pelos elásticos, sem tocar em sua parte frontal 

externa, descartando-a no resíduo infectante. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Descartar a máscara a cada final de plantão. 

 O acompanhante deve ser orientado a trocar a máscara a cada 4 horas de uso. 

 

10.2.  LUVAS 

As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são: 

 Trocar as luvas a cada uso; 
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 Durante o contato com o paciente, trocar as luvas quando for mudar de um 

sítio corporal contaminado para outro limpo; 

 Não tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver de luvas; 

 Não reutilizar o mesmo par de luvas; 

 Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas; 

 Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das 

mãos 

 

10.3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO /PROTETOR FACIAL 

 

Utilizar óculos de proteção e protetor facial descartável ao entrar no isolamento.  

Os óculos de proteção devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela 

assistência, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão/detergente e 

desinfecção com álcool 70%. 

 

10.4. AVENTAL/CAPOTE 

 

O capote ou avental deve ser impermeável e descartável, de mangas longas, punho de 

malha ou elástico e abertura posterior. 

O capote ou avental deve ser removido e descartado após a realização do 

procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência. Após a remoção 

do capote deve-se proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o 

profissional, pacientes e ambiente. 

 

10.5. GORRO 

 

Utilizar o gorro para entrar no isolamento e descartar após o uso.  
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11. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Os profissionais de saúde devem realizar higiene de mãos, de acordo com os 5 

momentos para a higiene das mãos em serviços de saúde: 

 

 

As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser higienizadas 

com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica. Pacientes e visitantes/acompanhantes 

devem ser devidamente instruídos quanto à importância da higiene frequente das mãos e 

monitorados quanto a sua implementação. 

A técnica de Higienização das mãos está disponível no site institucional, no link 

http://transparencia.heufpel.com.br/projects/gas/documents 

 

12. ORIENTAÇÕES PARA COLETA E TRANSPORTE DE SECREÇÃO RESPIRATÓRIA - 
INVESTIGAÇÃO PARA CORONAVÍRUS 2019 –nCov 

 

A coleta de secreção respiratória somente será realizada em pacientes com síndrome 

respiratória grave. 

Materiais clínicos: 1 (um) conjunto de swab nasal e oral ou secreção por aspirado de 

nasofaringe. 

Responsabilidades da coleta: Enfermeiros  

 Local da coleta: leito de internação; 

Cadastro e requisição: o material clínico deverá ser cadastrado pelo laboratório do HE 

no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial) AGRAVO INFLUENZA e solicitar PESQUISA DE 

INFLUENZA COM OBSERVAÇÃO DE SUSPEITA DE CORONAVÍRUS e encaminhado ao LACEN, 
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acompanhado da requisição do GAL e da ficha de notificação RedCap devidamente 

preenchidas. 

Período de coleta: as amostras clínicas devem ser coletadas preferencialmente até o 

3º dia após o início dos sintomas e, no máximo, até o 7º dia, independente da utilização de 

medicação. 

 

Antes da coleta: 

1. Identificar o frasco coletor ou o tubo com a solução fisiológica: nome do 

paciente, município, data da coleta, natureza da amostra, tipo de exame solicitado. 

2. Higiene das mãos; 

3. Colocação de EPI (conforme descrito: avental impermeável descartável, 

máscara N95/PFF2, luvas, gorro, óculos de proteção). 

 

A) Aspirado de nasofaringe (ANF) 

O procedimento operacional padrão de coleta de secreção respiratória para pesquisa 

de vírus está disponível no link: http://transparencia.heufpel.com.br/projects/gas/documents 

 

B) Swab nasal e orofaringe (1 conjunto com 3 swabs cada) 

Os swabs a serem usados devem ser rayon e estéreis. Não deverão ser usados swabs 

de algodão, com haste de madeira ou com alginato de cálcio. 

 

O procedimento operacional padrão de coleta de secreção respiratória para pesquisa 

de vírus está disponível no link:  

http://transparencia.heufpel.com.br/projects/gas/documents 
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c) Conservação e transporte do ANF e swabs: 

Os kits para coleta de aspirado são acompanhados de um frasco com meio de 

transporte (meio rosa) e devem permanecer em geladeira (2 a 8°C) até o momento da 

utilização. Os kits para coleta de swab são acompanhados de um frasco com solução fisiológica 

e podem ser guardados em temperatura ambiente até o uso. Após a coleta da amostra, o 

bronquinho ou o tubo com swabs devem ser embalados individualmente em sacos plásticos 

com zip, permanecendo em geladeira (2 a 8°C) até o envio à Seção de Virologia do LACEN/RS 

no período máximo de 72 horas. O envio ao LACEN deve ser realizado com gelo reciclável em 

caixa de isopor fechada com fita crepe contendo somente as amostras para pesquisa de 

Coronavírus/Influenza. Identificar a caixa como Coronavírus/INFLUENZA; as fichas devem ficar 

afixadas por fora da caixa. 

 

Observações: 

 Os kits para coleta ficam acondicionados na farmácia de dispensação do 

hospital e devem ser entregues, quando solicitados, juntamente com uma caixa térmica e 

gelox; 

 O profissional deverá avaliar o paciente para determinar se será coletado 

aspirado de nasofaringe ou swab nasal e de orofaringe; 

 As amostras de Coronavírus/Influenza  não  devem vir  misturadas  com  

amostras  para  outros agravos; 

 O material coletado deve ser encaminhado ao laboratório do hospital onde 

ficará acondicionado até que a Vigilância Epidemiológica do município venha buscá-lo para 

encaminhar ao LACEN. 
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13. ORIENTAÇÕES NO PROCESSAMENTO DE ARTIGOS DE SAÚDE 

 

Até o presente momento não temos orientações específicas de processamentos de 

equipamentos utilizados na exposição de pacientes com infecção ou suspeita pelo 2019-nCoV, 

sendo que o serviço de saúde segue os fluxos já estabelecidos de rotinas de todas as etapas e 

limpeza e desinfecção de artigos utilizados na assistência. Além disso, devem ser seguidas as 

determinações previstas na RDC nº 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre os requisitos 

de boas práticas para o processamento de produtos para saúde e dá outras providências 

Todos os produtos, artigos e equipamentos utilizados em quaisquer pacientes 

deveram ser recolhidos e transportados em caixas e ou bandejas de transporte adequadas de 

forma de prevenir a contaminação de pele, mucosas, roupas ou transferência de 

microrganismos para outros pacientes ou ambientes. A esquipe que transporta deve respeitar 

o uso adequado de todos os EPIs.  

 

13.1 LIMPEZA E DESINFECÇÃO 

Equipe de Higienização: 

Não há uma recomendação diferenciada para a limpeza e desinfecção de superfícies 

em casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus (2019-nCoV). A rotina adotada será 

a mesma seguida para pacientes em precaução. 

Recomenda-se que a limpeza das áreas de isolamento seja concorrente, imediata ou 

terminal. A limpeza concorrente é aquela realizada diariamente; a limpeza terminal é aquela 

realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente; e a limpeza imediata é aquela 

realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente e 

equipamentos com matéria orgânica, mesmo após ter sido realizado a limpeza concorrente. 

Superfícies ambientais, onde o contato com as mãos é maior, recomenda-se o 

aumento da frequência da limpeza seguida de desinfecção. Os desinfetantes com potencias 

para desinfecção de superfície incluem álcoois e quaternário de amônia. 

A limpeza concorrente deverá ser realizada pelo menos uma vez por turno, e a limpeza 

imediata sempre que necessário, a terminal após alta, óbito ou transferência. Recomenda-se 
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exclusividade no kit de limpeza e desinfecção de superfícies e utilizar, preferencialmente, 

pano de limpeza descartável.   

Equipe de Enfermagem: 

Durante a internação, compete a equipe de Enfermagem a realização de limpeza do 

leito, painel de gases, bomba de infusão, mesa de cabeceira, painel de comunicação, suporte 

de soro e demais mobiliários e equipamentos utilizados para a assistência. 

Para realização da higienização da unidade do paciente recomenda-se pano 

descartável embebido em álcool 70% ou quarternário de amônia. 

Também é de responsabilidade da equipe de enfermagem a troca da roupa de cama 

do paciente. 

As equipes de higienistas estão sendo treinadas para a limpeza e desinfecção dos 

ambientes. 

 

13.2. PROCESSAMENTO DE ROUPAS 

Serão disponibilizadas roupas de uso restrito e reprocessáveis para os profissionais que 

prestam assistência direta aos pacientes com suspeita do novo coronavírus.  

Não é preciso adotar um ciclo de lavagem especial para as roupas provenientes de 

casos suspeitos ou confirmados do 2019-nCoV, devendo ser seguido o mesmo processo 

estabelecido para as roupas provenientes de outros pacientes em geral. Porém, ressaltam-se 

as seguintes orientações: 

 Na retirada da roupa suja deve haver o mínimo de agitação e manuseio, 

observando-se as medidas de precauções; 

 Roupas provenientes dos isolamentos não devem ser transportadas por meio 

de tubos de queda; 

 Uso adequado de EPIs pela equipe responsável do manuseio; 

 As roupas reprocessáveis de uso dos profissionais não deverão ser 

armazenadas juntamente com as demais. Cabe ao enfermeiro e técnico de enfermagem a 

colocação da mesma em saco branco, sua identificação com etiqueta, bem como a entrega ao 

encarregado do serviço de higienização. 
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13.3. TRATAMENTO DE RESÍDUOS 

De acordo com o que se sabe até o momento, o novo coronavírus (2019-nCoV) pode 

ser enquadrado como agente biológico classe de risco 3, seguindo a Classificação de Risco dos 

Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde. Portanto, todos os resíduos 

provenientes da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) devem ser enquadrados na categoria A1, conforme Resolução 

RDC/Anvisa nº 222, de 28 de março de 2018. 

Por tratar-se de precaução de contato, todos os resíduos produzidos na assistência a 

pacientes com suspeita ou confirmação de coronavírus (2019-nCoV) serão considerados como 

risco biológico, devendo ser acondicionados em saco branco leitoso identificados pelo símbolo 

de substância infectante. Os sacos devem estar contidos em Lixeira lavável, resistente à 

punctura, ruptura, vazamento e tombamento, com tampa provida de sistema de abertura sem 

contato manual, com cantos arredondados. 

 

Cuidados relacionados ao Recolhimento de resíduos: 

 - Utilizar EPIs durante o manuseio dos resíduos; 

- Recolher sacos de resíduos dos recipientes próprios durante a limpeza concorrente 

do isolamento ou quando 80% de sua capacidade estiverem preenchidos e sempre que 

necessário, evitando coroamento ou transborde; 

- Não transferir o conteúdo de um saco de resíduos para outro saco para fins de 

preenchimento do mesmo; 

- Transportar os resíduos recolhidos em carros próprios, mantendo a tampa fechada 

sem que haja coroamento, não sendo permitido que os sacos encostem no corpo do 

profissional ou que sejam arrastados pelo piso. 

 

Tratamento dos resíduos: 

Os resíduos devidamente embalados conforme Plano de Gerenciamento da Instituição 

ficarão acondicionados no depósito externo do hospital. O recolhimento final e o tratamento 

dos resíduos serão realizados por uma empresa terceirizada especializada em gestão total de 

resíduos. A coleta será realizada diretamente no depósito externo não interferindo na rotina 

do hospital. 
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14. NOTIFICAÇÕES PARA OS CASOS DO NOVO CORONAVÍRUS 

Obrigatoriamente os casos de infecção pelo coronavírus deverão ser notificados para 

Vigilância Epidemiológica Municipal e à EBSERH Sede via VIGIHOSP. Caberá ao Núcleo 

Hospitalar Epidemiológico o acompanhamento dos casos e as notificações aos órgãos 

competentes.   As notificações serão acompanhadas diariamente pelo Setor de Gestão da 

Qualidade e Vigilância em Saúde que será responsável em manter esses dados atualizados e 

enviar as informações a superintendência. 

 

15. CAPACIDADE INSTALADA E OPERACIONAL DE EQUIPAMENTOS NA INSTITUIÇÃO 

No quadro 2 apresentamos a capacidade instalada de equipamentos na instituição. 

Quadro 2: Capacidade instalada de equipamentos. 

EQUIPAMENTOS  

  TOTAL 

VENTILADORES MECÂNICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 38 

VENTILADORES MECÂNICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 31 

VENTILADORES MECÂNICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 
EM ATÉ 30 DIAS * 0 

VENTILADORES MECÂNICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO 
ACIMA DE 30 DIAS * 7 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES 43 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 35 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (MENOS DE 30 DIAS) * 8 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (ACIMA DE 30 DIAS) * 0 

BOMBAS DE INFUSÃO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 272 

BOMBAS DE INFUSÃO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM CONDIÇÕES DE USO * 272 

BOMBAS DE INFUSÃO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO (ATÉ 
30 DIAS) * 0 

MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (MAIS DE 30 DIAS) * 0 

EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 8 

EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 6 

EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (ATÉ 30 DIAS) * 2 

EQUIPAMENTOS DE ANESTESIA: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (MAIS DE 30 DIAS) * 0 

VENTILADORES DE TRANSPORTE: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 3 

VENTILADORES DE TRANSPORTE: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 3 

VENTILADORES DE TRANSPORTE: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (ATÉ 30 DIAS) * 0 

VENTILADORES DE TRANSPORTE: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (MAIS DE 30 DIAS) * 0 

GASÔMETRO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 1 

GASÔMETRO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 1 
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GASÔMETRO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO (ATÉ 30 DIAS) 
* 0 

GASÔMETRO: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO (MAIS DE 30 
DIAS) * 0 

CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS (FOWLER): Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 161 

CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS (FOWLER): Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES 
DE USO * 151 

CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS (FOWLER): Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO (ATÉ 30 DIAS) * 10 

CAMAS HOSPITALARES MOTORIZADAS (FOWLER): Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM 
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO (ACIMA DE 30 DIAS) * 0 

BOMBAS PARA DIETA ENTERAL: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES * 0 

BOMBAS PARA DIETA ENTERAL: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES DE USO * 0 

BOMBAS PARA DIETA ENTERAL: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (ATÉ 30 DIAS) * 0 

BOMBAS PARA DIETA ENTERAL: Nº TOTAL DE EQUIPAMENTOS COM NECESSIDADE DE 
MANUTENÇÃO (MAIS DE 30 DIAS) * 0 

CARRINHOS DE PARADA: Nº DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS * 7 

DESFIBRILADORES: Nº DE EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS * 5 

PAINEIS DE GASES (OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO): Nº DE ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA 
VENTILAÇÃO MECÂNICA * 

Cada 
leito 

VÁCUOS PORTÁTEIS: Nº DE ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA * 0 

BALAS DE OXIGÊNIO: Nº DE CILINDROS DISPONÍVEIS PARA USO * 16 

TOMÓGRAFO 1 

APARELHO DE RAIO x MÓVEL 4 

MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE 2 

MÁQUINA DE HEMOPERFUSÃO 0 

RT-PCR 0 

 

16. ATENÇÃO AOS PROFISSIONAIS 

 

Tendo em vista o dimensionamento de profissionais para atuação na Unidade COVID, 

foram criadas equipes assistenciais de acordo com as necessidades de serviço. No entanto, 

observa-se déficit no quantitativo dos mesmos, visto que altera-se o padrão assistencial da 

instituição no tocante a complexidade dos usuários. Dessa forma, estão sendo planejados 

remanejamentos de profissionais de outras instituições, com vistas a minimizar esse déficit 

que pode ter implacabilidade na assistência. Esses acordos estão sendo criados entre as 

instituições hospitalares públicas e privadas do município junto a secretaria municipal de 

Saúde de Pelotas. Até a presente data não dispomos do quantitativo efetivo que será 

redistribuído. Os pacientes serão classificados por níveis de complexidade pela escala de 

Fugulin, o que auxiliará no planejamento das equipes de cuidado. 

As equipes da intuição estão recebendo capacitações acerca de uso de EPIs, controle 

de infecção hospitalar, ventilação mecânica, aspiração sistema fechado e monitorização 

hemodinâmica, além de técnicas de higienização e limpeza com o pessoal do apoio. Os 
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recepcionistas, bombeiros civis e pessoal do administrativo está sendo capacitado acerca da 

prevenção da transmissão do Covid-19. 

O afastamento dos profissionais atuantes nas áreas destinadas ao tratamento de 

pacientes COVID-19 está sendo executada, monitorada e avaliada pela Unidade de Saúde 

Ocupacional e Segurança do Trabalhador. O setor de gestão da qualidade e vigilância em 

saúde ficará responsável pelas notificações destes afastamentos junto ao Vigihosp e Vigilância 

Epidemiológica do Município de Pelotas. 

 

17. COMUNICAÇÃO 

 

Toda a comunicação oficial a respeito das internações por COVID-19 será realizada 

exclusivamente pela chefe da Divisão Médica da Instituição Dra. Cristiane Becker Neutzling. 

Diariamente o hospital emitirá um boletim epidemiológico apresentando os casos de 

internação por COVID-19 na instituição, conforme as notificações realizadas. 
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