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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

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

pelo novo coronavírus (COVID-19);  
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Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) 

Considerando a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Considerando a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a 

regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

O novo coronavírus (COVID-19) é um vírus identificado como a causa de um surto de 

doença respiratória detectado pela primeira vez em Wuhan, China. No início, muitos dos pacientes 

do surto na China, teriam algum vínculo com um grande mercado de frutos do mar e animais, 

sugerindo a disseminação de animais para pessoas.  

O coronavírus pertence a uma grande família de vírus, comuns em diferentes espécies de 

animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente, 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). Para infecções 

confirmadas pelo novo coronavírus (COVID-19), há relatos de pessoas com sintomas leves e outras 

com sintomas muito graves, chegando ao óbito, em algumas situações. Os sintomas mais comuns 

dessas infeções podem incluir sintomas respiratórios (tosse, dificuldade para respirar, batimento das 

asas nasais, entre outros) e febre (a febre pode não estar presente em alguns pacientes, como aqueles 

que são muito jovens, idosos, imunossuprimidos ou tomam medicamentos para diminuir a febre). 

Atualmente, acredita-se que os sintomas do novo coronavírus (COVID-19) podem aparecer em 

apenas 2 dias ou 14 após a exposição. Isso se baseia no que foi visto anteriormente como o período 

de incubação dos vírus MERS-CoV (2012).  

Ainda há muito para aprendermos sobre a transmissibilidade, a gravidade e outros recursos 

associados ao 2019-nCoV e às investigações estão em andamento em todo o mundo. Ainda não 

existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus (COVID-19). A melhor maneira de 

prevenir esta infecção é adotar ações para impedir a propagação desse vírus. 
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Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto e define o nível de resposta e a estrutura de 

comando correspondente a ser configurada, em cada nível de resposta. 

 

2 NÍVEIS DE RESPOSTA 

De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o plano municipal é composto 

por três níveis de resposta:  

I. Alerta; 

II. Perigo Iminente e; 

III. Emergência em Saúde Pública. 

 Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar o Brasil e seu 

impacto para a saúde pública. 

 

I. NÍVEL DE RESPOSTA: ALERTA 

 

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do 

SARS-COV-2 no Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.  

Nesse momento inicial, várias doenças respiratórias comuns poderão ser fator de confusão. 

Para isso, é necessário dispor de todas as definições de caso que contemplem situações possíveis, 

incluindo a definição de caso excluído. Importante salientar a todos os serviços que as definições 

serão suficientemente sensíveis no início e progridem para maior especificidade. No entanto, 

mesmo no início, alguns casos podem não se enquadrar na definição adotada. Nessas situações, 

deve-se avaliar caso a caso, devendo prevalecer a conduta clínica local, mesmo que o caso em 

questão não seja incluído para investigação, no primeiro momento.  

INDICADOR: a Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19) como potencial 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). 

 

II. NÍVEL DE RESPOSTA: PERIGO IMINENTE 

 

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há 

confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº  
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8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito 

administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes 

e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de 

epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens 

e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.  

INDICADOR: quando há confirmação de caso suspeito para infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19) no país.  

 

III. NÍVEL DE RESPOSTA: EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Nível de resposta de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 

corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de 

Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

Estas situações configuram condições para recomendação ao Ministro da Saúde de declaração de 

ESPIN, conforme previsto no Decreto nº 7.616 de 17 de novembro de 2011 que dispõe sobre a 

declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN. 

 

Fase de contenção: 

Nesta fase a introdução da doença no país é uma questão de tempo. Por isso, todas as ações 

e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a dispersão do vírus, ou seja, as 

estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido de pessoa a pessoa, de modo 

sustentado.  

Na fase de contenção, a atenção à saúde possui mais ações do que a vigilância, compra e 

abastecimento de EPIs e definições para a rede de urgência e emergência. Quarentena 

domiciliar para casos leves e Estratégia de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de 

leitos desnecessariamente.  

As atividades de preparação e resposta devem ser revisadas e reforçadas na rede de atenção 

para o adequado atendimento dos casos confirmados, com medidas de proteção adicionais, registro 
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das informações para que a vigilância possa consolidar e descrever o perfil da doença no Brasil, 

bem como enviar à OMS.  

Toda rede de atenção à saúde do SUS deve ser alertada para a atual fase, com o objetivo de 

maior sensibilização dos profissionais de saúde para detecção de casos suspeitos, manejo adequado 

desses pacientes, bem como reforço do uso de EPI. Os estoques dos EPI preconizados também 

devem ser checados e aquisições emergenciais podem ser acionadas, caso necessário.  

Grau de atividade nesta fase por setor:  

Atenção Primária em Saúde: +  

Vigilância em Saúde: ++  

Atenção Especializada em Saúde: +++  

 

Fase de mitigação: 

A fase de mitigação tem início a partir do registro de 100 casos positivos do novo 

coronavirus. A partir deste momento, não se realiza o teste de todos os casos, apenas de casos 

graves em UTI. As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e 

óbitos. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais 

de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem ser adotadas para evitar óbitos e o 

agravamento dos casos. 

 Esse fortalecimento da atenção PRIMÁRIA ao paciente deve ocorrer no nível local, com a 

adoção das medidas já estabelecidas nos protocolos de doenças respiratórias. Adicionalmente, caso 

seja evidenciada a possibilidade de superação da capacidade de resposta hospitalar para 

atendimento dos casos graves, adaptação e ampliação de leitos e áreas hospitalares e a contratação 

emergencial de leitos de UTI pode ser necessária, com o objetivo de evitar óbitos. 

Grau de atividade nesta fase por setor:  

Vigilância em Saúde: +  

Atenção Especializada em Saúde: ++  

Atenção Primária em Saúde: +++ 

 

Indicador: há confirmação de transmissão local do primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no 

território nacional, ou reconhecimento de declaração de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  
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3. Recomendações Gerais e estratégias da gestão municipal: 

 

Vigilância: 

⮚ Monitorar eventos e rumores na imprensa, redes sociais e junto aos serviços de saúde. 

⮚ Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

⮚ Atualizar a rede de vigilância e atenção à saúde sobre a situação epidemiológica do 

município e as ações de enfrentamento.    

⮚ Sensibilizar os profissionais de saúde e população em relação a etiqueta respiratória e 

higiene das mãos.    

⮚ Elaborar e promover a capacitação de recursos humanos para a investigação de casos 

suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).   

⮚ Elaborar e divulgar materiais de educação em saúde para o trabalhador da saúde. 

 

Suporte laboratorial: 

⮚ Realizar e Monitorar os resultados de diagnóstico laboratorial para infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19) e outros vírus respiratórios. 

⮚ Estabelecer o fluxo de transporte das amostras do Lacen ao laboratório de referência.  

⮚ Estimular os serviços privados sobre a adoção dos protocolos laboratoriais da rede pública, 

para os casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

 

Assistência:    

⮚ Mobilizar/estimular os responsáveis pelos serviços de saúde, que fazem parte da rede de 

atenção, a elaborarem e ou adotarem protocolos, normas e rotinas para o acolhimento, atendimento, 

medidas de prevenção e controle, entre outros.    

⮚ Normatizar a regulação e manejo clínico para casos suspeitos para infecção humana pelo 

novo coronavírus (COVID-19)    

⮚ Apoiar e orientar sobre medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus (COVID-

19).    
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⮚ Estimular a organização da rede de manejo clínico e formular capacitações de trabalhadores 

sobre o fluxo de pacientes suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).   

⮚  Mobilizar os serviços hospitalares de referência para a preparação/atualização dos planos de 

contingência.    

⮚ Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos para a infecção 

humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

⮚ Implementar precauções para gotículas/aerossóis em situações especiais no enfrentamento 

de casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

⮚ Realizar levantamento dos insumos e equipamentos médico-hospitalares para atendimento 

de pacientes suspeitos para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). 

⮚    Reforçar a importância da comunicação e notificação imediata de casos suspeitos para 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).    

⮚ Estimular os serviços de saúde públicos e privados das unidades federadas para avaliação de 

estoque disponível de equipamento de proteção individual (EPI). 

 

Assistência farmacêutica:  

⮚ Fazer levantamento de medicamentos para o tratamento de infecção humana pelo novo 

coronavírus (COVID-19).    

⮚ Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes.   

⮚  Disponibilizar medicamentos indicados e orientar sobre organização do fluxo de serviço 

farmacêutico.    

⮚ Monitorar o estoque de medicamentos no âmbito federal e estadual.    

 

Vigilância sanitária: 

 

⮚ Elaborar material informativo para orientar os viajantes quanto a prevenção e controle a 

infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19).  

⮚ Orientar órgãos do executivo municipal, principalmente da saúde, sobre a prevenção e 

controle da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19).   

 

Comunicação de risco:   
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⮚ Divulgar amplamente os boletins epidemiológicos, protocolos técnicos e informações 

pertinentes prevenção e controle para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);  

⮚   Divulgar as informações sobre a doença e medidas de prevenção junto à rede de serviços 

de saúde e população;   

⮚  Divulgar informações para população em geral em relação às medidas de etiqueta 

respiratória e higienização das mãos para o COVID-19;    

⮚ Elaboração e divulgação de materiais informativos sobre as medidas de prevenção e controle 

do COVID-19;    

⮚ Monitoramento de redes sociais para esclarecer rumores, boatos e informações equivocadas.  

 

Gestão: 

⮚ Promover ações integradas entre vigilância em saúde, assistência e outros órgãos 

envolvidos na prevenção e controle do novo coronavírus (COVID-19).   

⮚  Sensibilizar a rede de serviços assistenciais públicos e privados sobre o cenário 

epidemiológico e o risco de introdução do novo coronavírus (COVID-19).   

⮚ Garantir estoque estratégico de insumos laboratoriais para diagnóstico do vírus SARS-

COV-2. 

⮚ Garantir estoque estratégico de medicamento para o atendimento de casos suspeitos e 

confirmados para o novo coronavírus (COVID-19).    

⮚ Elaboração do Comitê de Monitoramento de Emergências (CME), para prevenção e 

controle do novo coronavírus (COVID 19). 

⮚ Promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle do 

novo coronavírus (COVID-19).    

⮚ Monitorar os estoques dos insumos existentes ao nível local (medicamentos e insumos 

laboratoriais).    

⮚ Solicitar apoio aos gestores estaduais no acompanhamento da execução dos Planos de 

Contingência.    
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4. ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE:  

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE: 

 

O serviço de saúde deve garantir que as políticas e práticas internas minimizem a 

exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo coronavírus (COVID-19). As medidas devem 

ser implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde, na chegada, triagem e espera 

do atendimento e durante toda a assistência prestada. 

 

4.1 Atendimento pré-hospitalar móvel de urgência e transporte interinstitucional de casos 

suspeitos ou confirmados: 

 Conforme as informações atuais disponíveis, sugere-se que a via de transmissão pessoa a 

pessoa do novo coronavírus (COVID-19) é via gotículas respiratórias ou contato. Qualquer pessoa 

que tenha contato próximo (dentro de 1 metro) com alguém que tenha sintomas respiratórios (por 

exemplo, espirros, tosse, etc.) está em risco de ser exposta a gotículas respiratórias potencialmente 

infecciosas. Portanto, deve-se:  

⮚ Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte.  

⮚ Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte.  

 

A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante 

indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de 

limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos.  

Observação: Deve-se evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou 

confirmados. Se a transferência do paciente for realmente necessária, este deve utilizar máscara 

cirúrgica, obrigatoriamente. 

 

4.2 Atendimento ambulatorial ou pronto atendimento: 
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Ao agendar consultas, instrua os pacientes e acompanhantes a informar já na chegada ao 

serviço se tiverem sintomas de alguma infecção respiratória (por exemplo, tosse, coriza, febre, 

dificuldade para respirar) e tomar as ações preventivas apropriadas, por exemplo, usar máscara 

cirúrgica a partir da entrada do serviço, se puder ser tolerada.  

Para indivíduos que não podem tolerar uma máscara cirúrgica devido por exemplo, 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.  

Se um caso suspeito ou confirmado chegar via transporte móvel de urgência os 

profissionais que realizaram o atendimento pré-hospitalar devem comunicar sobre os sintomas para 

o serviços de atendimento ambulatorial ou de pronto atendimento.  

As seguintes medidas devem ser seguidas pelos serviços de saúde que prestam atendimento 

ambulatorial ou de pronto atendimento aos casos suspeitos ou confirmados pelo novo coronavírus 

(COVID-19): 

 

⮚ Estabelecer critérios de triagem para identificação e pronto atendimento dos casos.  

⮚ Orientar os profissionais de saúde quanto às medidas de precaução a serem adotadas.  

⮚ Disponibilizar máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes e prover condições para 

higiene das mãos.  

⮚ Casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) devem permanecer 

preferencialmente em área separada até a consulta ou encaminhamento para o hospital, caso 

necessário. 

⮚ Orientar os pacientes a adotar as medidas de etiqueta respiratória: - se tossir ou espirrar, 

cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de papel - utilizar lenço descartável para 

higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos) - Evitar tocar 

mucosas de olhos, nariz e boca - Realizar a higiene das mãos 

⮚ Prover lenço descartável para higiene nasal na sala de espera. Prover lixeira com 

acionamento por pedal para o descarte de lenços.  

⮚ Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos (sob as formas gel 

ou solução) nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com secreções 

respiratórias.  
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⮚ Prover condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete 

líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.  

⮚ Manter os ambientes ventilados.  

⮚ Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas 

e telefones.  

⮚ Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes 

utilizados pelo paciente.  

⮚ Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúdeque tenha sido 

utilizado na assistência ao paciente.  

⮚ Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviçode saúde, sempre 

notificar previamente o serviço referenciado. 

 

4.3 Na chegada, triagem e espera de atendimento no serviço de saúde  

O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou 

confirmado de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por 

exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene 

das mãos durante todo o período que permanecerem na unidade. Podem ser utilizados alertas 

visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos serviços de saúde e em locais 

estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e 

acompanhamentes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da 

tosse.  

As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a boca ao 

tossir ou espirrar e a higiene das mãos. 

Garanta que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo coronavírus 

(COVID-19) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) não fiquem esperando 

atendimento entre outros pacientes. Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita 

que os pacientes em espera sejam separados e com fácil acesso a suprimentos de higiene 

respiratória e higiene das mãos.  

De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem ser seguidas 

pelos serviços de saúde:  
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⮚ Garanta a triagem e o isolamento rápidos de pacientes com sintomas suspeitos de infecção 

pelo novo coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse): 

⮚  Identifique os pacientes em risco de ter infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) antes 

ou imediatamente após a chegada ao estabelecimento de saúde. 

⮚  Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes sob investigação para o 

novo coronavírus (COVID-19) durante ou antes da triagem ou registro do paciente: garantir que 

todos os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção respiratória e 

histórico de viagens para áreas com transmissão do novo coronavírus (COVID-19) ou contato com 

possíveis pacientes com o novo coronavírus (COVID-19).  

⮚ Oriente adequadamente a realização da higiene respiratória e etiqueta da tosse (por exemplo, 

colocando uma máscara facial sobre o nariz e a boca do paciente) e isole o caso suspeito ou 

confirmado em uma sala.  

⮚ Forneça suprimentos para higiene respiratória e etiqueta da tosse, incluindo condições para a 

higiene das mãos e forneça máscaras cirúrgicas, nas entradas dos serviços de saúde, salas de espera 

de pacientes, etc. 

⮚  Oriente sobre a necessidade da higiene das mãos frequente com água e sabonete ou 

preparação alcoólica, por pelo menos 20 segundos. 

⮚  Oriente que os pacientes e profissionais de saúde devem evitar tocar olhos, nariz e boca 

com as mãos não lavadas.  

⮚  Realize a limpeza e desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência pelos 

pacientes e equipes assistenciais. 

⮚ Oriente os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente (ex. 

mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas 

ou outros EPI contaminados ou com as mãos contaminadas.  

⮚ Oriente os profissionais de saúde e profissionais de apoio a utilizarem equipamentos de 

proteção individual (EPI) durante a assistência direta aos pacientes ou que tenham contato com o 

paciente ou superfícies e materiais/produtos utilizados por ele e por seus acompanhantes/visitantes.  

Atenção: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes devem ser 

imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área de isolamento.  

 

4.4 Durante a assistência à saúde: 
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Quanto a disseminação, sabe-se até o momento que o novo coronavírus (COVID19) é 

transmitido pelo contato direto, principalmente por meio de gotículas respiratórias e pelo contato 

indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que 

outros patógenos respiratórios se espalham.  

Desta forma, devem ser seguidas as seguintes orientações de Precauções durante a 

assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados: 

 

1. garantir triagem, reconhecimento precoce e controle da fonte (isolar pacientes com 

suspeita de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);  

2. utilizar precauções padrão para todos os pacientes: As precauções padrão assumem que 

todas as pessoas estão potencialmente infectadas ou colonizadas por um patógeno que pode ser 

transmitido no ambiente de assistência à saúde e devem ser implementadas para todos os casos 

suspeitos ou confirmados. Deve-se prestar muita atenção às capacitações sobre a colocação e 

retirada seguras de qualquer EPI;  

3. implementar precauções adicionais (para gotículas e contato) para casos suspeitos e 

confirmados de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19);  

4. implementar precauções para aerossóis em situações especiais: 

 • Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção suspeita ou confirmada 

pelo novo coronavírus (COVID-19) podem gerar aerossóis (como por exemplo, procedimentos que 

induzem a tosse, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras 

nasotraqueais). Para esses casos, devem ser adotadas as Precauções para Aerossóis. 

 • Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em 

uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency 

Particulate Arrestance). Na ausência desse tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um 

quarto com portas fechadas e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos. 

Além disso, deve-se orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória 

(respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo 

N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) pelos profissionais de saúde. 
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Dr. Murilo Silveira Soares dos Santos 

Secretário Municipal de Saúde 

CPF: 359930458-09 
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