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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Vigilância Sanitária
Gerência de Serviços de Saúde
Nota Técnica N.º 20/2020 - SES/SVS/DIVISA/GESES

Brasília-DF, 13 de abril de 2020.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS
OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS POR SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR,
MÓVEL DE URGÊNCIA E TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL
O ATENDIMENTO:
1. Notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado será encaminhado.
2. Estabelecer fluxos claros e bem definidos sobre o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus
(COVID- 19).
3. Evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados.
4. Divulgar amplamente o fluxo de atendimento a todos os colaboradores.
O PACIENTE:
1. Utilizar máscara cirúrgica durante todo o percurso, obrigatoriamente.
2. Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal);
3. Promover frequente higienização das mãos dos pacientes e acompanhantes com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%.
OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE:
1. Afastar os trabalhadores que tenham mais de 60 anos, gestantes, pessoas com o sistema imunológico comprometido e portadores de doenças
crônicas que compõem grupo de risco.
2. Garantir o fornecimento do equipamento de proteção individual adequado a cada caso e álcool em gel a todos os funcionários, orientando-os
sobre medidas de precaução de contágio, e formas de colocação e retirada de EPIs.
3. Realizar higienização das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%, frequentemente;
4. Para realização de procedimentos que gerem aerossóis, utilizar óculos de proteção ou protetor facial (face shield), máscara N95/PFF2 ou
equivalente, avental, luvas de procedimento e gorro.
5. Para os demais procedimentos utilizar máscara cirúrgica, avental, luvas.
OS PROFISSIONAIS DE APOIO:
1. Garantir o fornecimento do equipamento de proteção individual adequado a cada caso e álcool em gel a todos os funcionários, orientando-os
sobre medidas de precaução de contágio, e formas de colocação e retirada de EPIs.
2. Utilizar óculos de proteção ou protetor facial, máscara cirúrgica, avental e luvas de procedimento, conforme a atividade a ser executada.
3. Realizar frequente higienização das mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica a 70%.
O RESÍDUO:
1. Os resíduos provenientes da assistência/atendimento a clientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo COVID-19 devem ser considerados
como categoria A1 (RDC 222/2018), uma vez que este patógeno se enquadra como agente biológico classe de risco 3, seguindo a
Classificação de Risco dos Agentes Biológicos, publicada em 2017, pelo Ministério da Saúde.
O VEÍCULO
1. Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte.
2. Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo a cada atendimento 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 realizando higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabonete líquido.
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