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Governo do Estao do Amapá 

Superintendência de vigilância em Saúde 

Diretoria Executiva Executiva de Vigilância em Saúde 

Núcleo de Vigilância Sanitária 

 

NOTA TÉCNICA Nº 001/2022 - NVS/DEVS/SVS 

 
ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA 

AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELONOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) 

 
1. INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) em dezembro de 2019 começou a monitorar 

um aumento de casos de pneumonia de causa desconhecida na cidade de Wuhan, na 

China, desde então a população mundial vem lutando contra o vírus denominado SARS-

CoV-2, e suas variantes causadoras da COVID-19.  

Nos dias atuais, a variante Ômicron tem causado o aumento de novos casos de 

maneira assustadora pelo seu grau de transmissibilidade, o que levou novamente à 

sobrecarga dos serviços de saúde em alguns estados/municípios e falta de insumos básicos 

para atendimento de pacientes. 

Situações como esta podem ter reflexos negativos diretos na segurança do paciente 

e dos profissionais de saúde e, consequentemente, na qualidade da assistência prestada, 

nos trazendo um alerta para a necessidade de intensificação das medidas de prevenção e 

controle de novos casos de infecção pelo SARS-CoV-2.  

As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser implementadas pelos 

profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a 

transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. 

Nesta Nota Técnica serão abordadas orientações para os serviços de saúde quanto 

às medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos 

casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), segundo 

as evidências disponíveis, até o dia 02.02.2022. Essas orientações podem ser refinadas e 

atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis, já que se trata de um 

microrganismo novo no mundo e que novos estudos estão sendo publicados 

periodicamente. 

O Parecer Técnico-Científico Epidemiológico Número 04/2022 de 31/01/2022 do 

COESP do Estado do Amapá traz como informe que: 

 Aumento de 1.042% na média móvel nos novos casos de Covid-19 na última 
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semana; 

 Alta de 68,24% no número de pacientes internados pela doença; 

 Média diária de procura nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que saltou de 

455 para 1.247 por dia (213%); 

 Crescimento da taxa de propagação do vírus, de 1,5 para 1,84, ou seja, 100 

indivíduos com a doença têm a capacidade de transmitir para outros 184; 

 Atualmente, segundo o Parecer, são cerca de 150 pacientes internados 

confirmados com Covid-19, dos quais, 30 são crianças, o equivalente a 20% do 

total.  

Diante do exposto, a Superintendência de Vigilância em Saúde/AP, através Núcleo 

de Vigilância Sanitária, elaborou a referida nota técnica, com base na legislação vigente e 

com intuito de melhorar a qualidade e segurança da assistência à saúde nos 

estabelecimnentos de saúde . 

 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONSIDERANDO AS NOVAS VARIANTES DE SARS-

COV-2 

De acordo com a OMS, estão sendo conduzidas investigações epidemiológicas para 

entender o aumento de casos nas regiões onde as novas variantes estão se disseminando e 

o papel potencial do aumento da transmissibilidade dessas variantes, bem como a robustez 

da implementação de medidas prevenção e controle.  

Para evitar e conter a disseminação do vírus durante a assistência à saúde, é 

fundamental que os gestores desses serviços forneçam condições para a implementação 

das medidas de prevenção e controle da infecção, incluindo estratégias de controle de 

engenharia, de controle administrativo e segurança ocupacional e de proteção individual e 

coletivas. Nesse sentido, é preciso aprimorar a gestão do estoque de produtos para saúde e 

promover/intensificar ações de sensibilização e capacitação dos profissionais, além de ações 

educativas com foco nos pacientes, acompanhantes e visitantes, visando a segurança dos 

pacientes, dos profissionais que atuam no serviço de saúde e da população geral.  

Considerando todo o exposto e baseado nas evidências que estão disponíveis, é 

consenso entre a Anvisa e as Sociedades Científicas, que as recomendações descritas 

neste documento, quando aplicadas corretamente, são efetivas para a prevenção e o 

controle de infecções pelos SARSCoV-2 nos serviços de saúde, mesmo com a emergência 

de novas variantes do vírus. Bem como, reitera-se a necessidade dos gestores e 

profissionais dos serviços de saúde intensificarem as medidas de prevenção e controle de 

infecção diante do aumento da demanda de atendimento hospitalar e da possibilidade de 

disseminação de novas cepas do vírus.  

Cabe destacar que, nessa revisão da nota técnica foram feitas alterações 

relacionadas às recomendações quanto ao uso de máscaras dentro dos serviços de saúde. 
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Essas alterações estarão realçadas no texto e quadro 01 desta Nota Técnica (página 40). 

 

3. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE 

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

minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o SARS-CoV-2.  

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a 

pessoa do SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, 

tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio 

das mãos, objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhantes com que outros 

patógenos respiratórios se disseminam. Além disso, a transmissão também pode ocorrer por 

aerossóis (partículas menores e mais leves que as gotículas, que se mantém suspensas no 

ar por certo tempo e longas distâncias) gerados durante alguns procedimentos 

potencialmente geradores de aerossóis.  

Desta forma, tendo em vista a grande possibilidade de transmissibilidade, as medidas 

de prevenção e controle devem ser implementadas em todas as etapas do atendimento do 

paciente no serviço de saúde, desde sua chegada, triagem, espera, durante toda a 

assistência prestada, até sua a sua alta/transferência ou óbito. 

 

4.  TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE: NA CHEGADA, NA TRIAGEM, NA ESPERA, 

NO ATENDIMENTO E DURANTE TODA A ASSISTÊNCIA PRESTADA. 

O cuidado à saúde da pessoa com COVID-19 nos serviços de saúde locais é de extrema 

importância, pois permitem às equipes de saúde lançarem mão dos insumos e recursos 

disponíveis nos serviços a fim de identificar os sinais de alerta e antecipar as medidas 

fundamentais para desfechos favoráveis desses casos.  

Conhecer e estabelecer fluxos para atendimento ao paciente suspeito ou confirmado de 

COVID-19 é extremamente importante, pois possibilita a realização de um atendimento 

resolutivo, maior controle na disseminação da doença, além de garantir a continuidade da 

assistência nos diferentes níveis da Rede de Atenção à Saúde. As seguintes recomendações 

podem auxiliar na organização dos serviços: 

 Designar profissionais dedicados exclusivamente para o acolhimento e indicação do 

fluxo diferenciado para pacientes com sintomas respiratórios; 

 Realizar classificação de risco na porta de entrada do serviço e encaminhamento 

subsequente para atendimento, objetivando diminuir o fluxo de pessoas em circulação, 

o tempo de contato entre pacientes e, consequentemente, a disseminação do vírus. 

Importante verificar viabilidade de fluxos distintos também para exames 

complementares, administração de medicamentos ou inalação; 

 Os pacientes com sintomas respiratórios deverão usar máscara, conforme protocolo 

local. Encaminhá-los, em seguida, para área de espera exclusiva para esse fim. Ele 
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deverá ser orientado a lavar as mãos com água e sabão ou usar álcool 70% em gel 

para que não contamine o espaço do atendimento com suas mãos; 

 Orientá-los sobre não tocar na máscara, nos olhos, no nariz e na boca; 

 Utilizar o EPI necessário para prestar assistência adequada, mas com segurança. Todo 

profissional em contato com pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 deverão 

atentar para uso correto dos EPI e adotar as medidas para evitar 

contaminação/contágio; 

 Manter o ambiente de atendimento arejado e, caso haja ventiladores, ajustar o fluxo de 

ar na direção contrária ao profissional de saúde durante a assistência ao paciente e 

atentar para a limpeza frequente desses dispositivos. Paciente assintomático 

respiratório segue o fluxo normal do serviço no qual deu entrada (APS/ hospital) para 

investigação de outras patologias; 

 Encaminhar o paciente sintomático respiratório com necessidade de internação 

hospitalar para área de observação exclusiva até sua estabilização ou quando 

necessária a transferência para serviço de referência. Ao paciente sintomático 

respiratório sem sinais de gravidade, orientar o tratamento domiciliar e realizar seu 

monitoramento; 

 Evitar que materiais e medicamentos destinados à área dedicada para atendimento à 

COVID-19 sofram devolução. Se possível, montar uma farmácia satélite para atender 

rapidamente esta área; 

 Sinalizar os ambientes, áreas e espaços destinados ao atendimento de pacientes com 

COVID-19; 

 Viabilizar fluxo de limpeza da área exclusiva, separadamente das demais; 

 Manter registro de todos os profissionais que prestarem assistência direta ou entrarem 

nos quartos ou áreas assistenciais de pacientes com diagnóstico ou suspeita de 

COVID-19. 

Com a disseminação de variantes possivelmente mais transmissíveis, é muito 

importante reforçar as medidas de prevenção de infecções junto aos pacientes e 

acompanhantes, destacando o uso correto da máscara (máscaras limpas, secas, bem 

ajustadas à face e que cubram durante todo o uso nariz, boca e queixo), o distanciamento 

social (mínimo de 1 metro) e a higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 

preparações alcoólicas. Ademais, é preciso atentar para medidas de controle e 

reorganização dos serviços de saúde, como manter os ambientes arejados, realização de 

triagem rápida dos pacientes, evitar a demora na prestação da assistência e a circulação de 

pessoas em áreas de isolamento, entre outros, com vistas a reduzir situações potenciais de 

exposição e proteger usuários e profissionais do serviço de saúde.  

Na chegada ao serviço de saúde, os pacientes e acompanhantes devem ser instruídos 
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a informar se estão com sintomas de infecção respiratória/sintomas respiratórios (por 

exemplo, tosse, coriza, dificuldade para respirar, etc). Nesses casos, devem ser tomadas as 

ações preventivas apropriadas, como o uso da máscara cirúrgica limpa seca e bem 

ajustada à face (cobrindo o tempo todo nariz, boca e queixo), a partir da entrada do 

serviço, se essa puder ser tolerada. Caso o indivíduo não possa tolerar o uso da máscara 

cirúrgica devido, por exemplo, à presença de secreção excessiva ou falta de ar intensa, ele 

deve ser imediatamente colocado em um local isolado para ter o atendimento priorizado e 

deve ser orientado a realizar rigorosamente a higiene respiratória/etiqueta da tosse, ou seja, 

cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene 

das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para higiene das mãos. 

Recomenda-se ainda, que seja autorizada a presença de acompanhantes para os 

pacientes somente quando for extremamente necessário ou nos casos previstos em lei, de 

modo a reduzir ao mínimo possível o fluxo de pessoas dentro dos serviços de saúde.  

É recomendado o uso de alertas visuais (cartazes, placas e pôsteres etc.) na entrada 

dos serviços de saúde e em locais estratégicos (áreas de espera, elevadores, lanchonetes 

etc.) com informações sobre: principais sinais e sintomas da COVID-19; forma correta para a 

higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica para as mãos a 

70%, como realizar a higiene respiratória/etiqueta da tosse e como utilizar corretamente a 

máscara facial.  

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

seguidas pelos serviços de saúde: 

 Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes com suspeita de 

infecção pelo SARS-CoV-2, antes mesmo do registro do paciente: garantir que todos 

os pacientes sejam questionados sobre a presença de sintomas de uma infecção 

respiratória ou contato com pessoa suspeita ou confirmada de infecção pelo SARS-

CoV-2 nos últimos 10 dias. 

 Garantir o atendimento de paciente com sintomas de infecção pelo SARS-CoV2 ou 

outra infecção respiratória (por exemplo, tosse intensa e dificuldade para respirar) no 

menor tempo possível, de preferência em local separado, para evitar que este 

paciente fique esperando atendimento junto com outros pacientes. 

Identifique um espaço separado e bem ventilado que permita que os pacientes 

sintomáticos em espera fiquem afastados (pelo menos 1 metro de distância entre cada pessoa) 

e com fácil acesso a suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos. Estes pacientes 

devem permanecer nessa área separada até a consulta ou encaminhamento para o hospital 

(caso seja necessária a remoção do paciente). 

 Fornecer suprimentos (lenço descartável, etc) e orientações para higiene 

respiratória/etiqueta da tosse. Prover máscara cirúrgica para pacientes com 

sintomas de infecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal, etc), caso o 
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paciente não esteja usando máscara cirúrgica ou se estiver usando uma máscara 

cirúrgica suja ou úmida. Os pacientes sintomáticos e seus acompanhantes devem 

utilizar a máscara cirúrgica durante toda a sua permanência na unidade e estas 

devem ser trocadas sempre que estiverem sujas ou úmidas.  

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

acionamento por pedal para o descarte dos lenços de papel usados. 

 Prover dispensadores com preparações alcoólicas para a higiene das mãos nas 

salas de espera e estimular a higiene das mãos. 

 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. 

 Orientar os pacientes a adotar as medidas de higiene respiratória/etiqueta da 

tosse: 

o Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou 

lenço de papel;  

o Utilizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar 

imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos); 

o Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca; 

o Realizar a higiene das mãos com água e sabonete OU preparação 

alcoólica. 

 Orientar os pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio sobre a 

necessidade da higiene das mãos com água e sabonete líquido (40-60 segundos) 

OU preparação alcoólica a 70% (20-30 segundos). 

 Orientar que pacientes/acompanhantes e profissionais de saúde e de apoio 

evitem tocar olhos, nariz e boca com as mãos não higienizadas. 

 Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e 

superfícies, principalmente as mais tocadas como maçanetas, interruptores de 

luz, corrimões, botões dos elevadores, etc. 

 Orientar 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. 

 Manter os ambientes ventilados (ar condicionado com exaustão, que garanta as 

trocas de ar ou manter as janelas abertas). 

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

pranchetas e telefones. 

 Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que 

tenham sido utilizados na assistência aos pacientes suspeitos ou confirmados de 
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infecção pelo novo coronavírus. 

 Orientar os profissionais de saúde e de apoio quanto às medidas de precaução a 

serem adotadas.  

 Orientar os profissionais de saúde e de apoio a utilizarem EPI, caso entrem na 

área de isolamento, prestem assistência direta ou realizem atividadades a menos 

de 1 metro dos pacientes suspeitos ou confirmados de infecção pelo SARS-CoV2. 

 Os serviços de saúde devem implementar políticas, que não sejam punitivas, para 

permitir que o profissional de saúde que apresente sintomas de infecção 

respiratória seja afastado do trabalho, permaneça em isolamento domiciliar, 

seguindo as recomendações publicadas pelo Ministério da Saúde. 

 Se houver necessidade de encaminhamento do paciente para outro serviço de 

saúde, sempre notificar previamente o serviço referenciado. 

 Orientar o uso correto de máscara por pacientes e acompanhantes. Não devendo 

tocar a parte da frente da máscara após ser colocada na face. 

 Orientar os profissionais do serviço de saúde sobre como usar corretamente a 

máscara assim como, tempo de uso; trocas; e forma correta de descarte. 

Observação 1: A máscara de tecido NÃO é um EPI, por isso ela NÃO deve ser usada 

por profissionais de saúde ou de apoio quando se deveria usar a máscara cirúrgica (em áreas 

de assistência à pacientes ou quando contato direto, a menos de 1 metro de pacientes) ou 

quando se deveria usar a máscara N95/PFF2/ equivalente (durante a realização de 

procedimentos potencialmente geradores de aerossóis). 

Embora a máscara de tecido não deva ser utilizada em unidades assistenciais, ela pode 

ser utilizada nas áreas exclusivamente administrativas dos serviços de saúde (desde que as 

pessoas que atuem nessas áreas não tenham contato com pacientes), pois o risco de 

contaminação pelo SARS-CoV-2 nessas áreas exclusivamente administrativas é semelhante 

ao da população geral.  

Observação 2: Os EPI devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, 

enfermaria, box ou área de isolamento. Porém, caso o profissional de saúde saia de um quarto, 

enfermaria ou área de isolamento para atendimento de outro paciente com suspeita ou 

confirmação de infecção pelo SARS-CoV-2, na mesma área/setor de isolamento, logo em 

seguida, não haveria necessidade de trocar gorro (quando necessário utilizar), óculos ou 

protetor facial e máscara. Neste caso, ele deve obrigatoriamente trocar avental e luvas, 

lembrando sempre de realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 
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Ministério da Saúde, 2021. 

 

Acolhimento do paciente com sintomas gripais em todos os serviços: 

 Fluxo diferenciado sinalizado; 

 Os pacientes com sintomas respiratórios deverão utilizar máscaras conforme protocolo 

local; 

 Fornecer meios para higienização das mãos; 

 Sala de espera exclusiva. 
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Fluxo de atendimento às gestantes em Centro Obstétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ministério da Saúde, 2021. 

 

5. CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS PARA RÉCEM-NASCIDOS 

5.1 Rn internados em unidade de terapia intensiva ou unidade de cuidado intermediário 

neonatal 

 

Situação 

Conduta 

I. RN 

assintomático 

com RT-PCR 

positivo para 

SARS-CoV-2 

Implementar precauções padronizadas para SARS-CoV-2 por pelo 

menos 14 dias, após a coleta do exame e, após esse período, proceder 

de acordo com a possibilidade de realização de exame de controle:  

1 - Realizar novo teste de RT-PCR para SARS-CoV-2, após 14 dias do 

primeiro exame positivo e proceder da seguinte forma: 

 resultado negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as 

precauções adotadas  

 resultado positivo para SARS-CoV-2, completar 20 dias de 

precauções. 

2 – Na impossibilidade de repetir RT-PCR para SARS-CoV-2, completar 

o tempo de precauções para 20 dias. 

II. RN 

sintomático com 

RT-PCR positivo 

para SARS-CoV-

2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 por pelo menos 14 

dias após o início dos sintomas e, após esse período, proceder de 

acordo com a possibilidade de realização de exame de controle: 

1. RN sem sintomas que possam ser relacionados à COVID-19, 

com 14 dias de evolução, realizar novo teste de RT-PCR para 

SARS-CoV-2 e proceder da seguinte forma: 

 Resultado negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as 
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precauções adotadas. 

 Resultado positivo para SARS-CoV-2, completar 20 dias de 

precauções. 

     2. RN sem sintomas que possam ser relacionados à COVID-19, com 

14 dias de evolução, na impossibilidade de repetir RT-PCR para SARS-

CoV-2, completar precauções por 20 dias.  

     3. RN com sintomas que possam ser relacionados à COVID-19. com 

14 dias de evolução: 

 Manter precauções no mínimo até 20 dias, desde o início dos 

sintomas E; 

 Após esse período descontinuar as precauções, desde que esteja 

com pelo menos 24 horas sem sintomas relacionados à COVID-

19. 

III. RN com 

sintomas que 

possam ser 

relacionados a 

COVID-19, mas 

com primeiro 

RTPCR negativo 

para SARS-CoV2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com a possibilidade de realização de exame de controle:  

1. Repetir teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da 

seguinte forma: 

 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo sintomático. 

 Se negativo para SARS-CoV-2 E os sintomas forem atribuídos a 

outra condição clínica sugestiva de quadro viral respiratório, 

testar para vírus específicos (painel viral) e proceder precauções 

de acordo com o resultado. 

 Se negativo para SARS-CoV-2 E não houver outra condição 

clínica que explique o quadro respiratório inicial, seguir as 

mesmas orientações para RN positivo sintomático. 

2. Na impossibilidade de repetir o RT-PCR para SARS-CoV-2, manter 

precauções por no mínimo 14 dias, após esse período: 

 Caso exista outra condição clínica que explique o quadro 

respiratório sugestivo de quadro viral respiratório, testar para 

vírus específicos (painel viral) e proceder precauções de acordo 

com o resultado. 

 Caso não exista outra condição clínica que explique quadro 

respiratório inicial, e ainda houver sintomas, manter precauções 

por no mínimo 20 dias. 

IV. RN 

assintomático e 

negativo com 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com possibilidade de realização de exame:  

1. Se primeiro teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 for negativo*, repetir 
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mãe com RT-

PCR positivo 

para SARS-CoV-

2 

teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da seguinte forma: 

 Se negativo para SARS-CoV-2, descontinuar as precauções 

adotadas. 

 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo assintomático.  

2. Na impossibilidade de testagem do RN, manter precauções por 14 

dias ou mais, caso se torne sintomático. 

V. RN com 

sintomas que 

possam ser 

relacionados a 

COVID-19 com 

mãe RT-PCR 

positivo para 

SARS-CoV-2 

Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 e proceder de 

acordo com possibilidade de realização de exame: 

1. Se primeiro teste de RT-PCR para SARS-CoV-2 for negativo*, repetir 

teste com intervalo ≥ 24 horas do primeiro, e proceder da seguinte forma: 

 Se negativo para SARS-CoV-2 E os sintomas forem atribuídos a 

outra condição clínica sugestiva de quadro viral respiratório, 

testar para vírus específicos (painel viral) e proceder precauções 

de acordo com o resultado. 

 Se negativo para SARS-CoV-2 e não houver outra condição 

clínica que explique quadro respiratório inicial, seguir as mesmas 

orientações para RN positivo sintomático. 

 Se positivo para SARS-CoV-2, seguir as orientações para RN 

positivo sintomático.  

2. Na impossibilidade de testagem do RN, manter precauções por no 

mínimo 14 dias: 

 Caso exista outra condição clínica que explique o quadro 

respiratório inicial do RN E houver remissão do quadro, 

suspender precauções após 14 dias. 

 Caso não exista outra condição clínica que explique quadro 

respiratório inicial, e ainda houver sintomas, manter precauções 

por no mínimo 20 dias E descontinuar as precauções se estiver 

com pelo menos 24 horas sem sintomas relacionados à COVID-

19. 

Observações:  

     *De preferência, realizar o primeiro exame entre 24 e 48 horas de vida. Se não for possível 

realizar dois exames de RT- PCR, priorizar a realização do exame entre 48-72 horas de vida. 

ANVISA, 2021. 

As situações I a III podem ser aplicadas ao RNs internados desde o nascimento ou aos 

RNs provenientes do domicílio.  

Nas situações III e IV são geralmente aplicadas aos RNs proveniente do centro 
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cirúrgico/obstétrico, ou seja, que ainda não foram para o domicílio. 

 

5.2 RN internado em regime de Alojamento Conjunto 

RN, prematuro tardio ou a 

termo, assintomático E 

mãe com RT-PCR positivo 

para SARS-CoV-2 em 

regime alojamento 

conjunto 

 Instituir precauções padronizadas para SARS-CoV-2 

para o binômio mãe-filho durante toda a internação. 

Reforçando a necessidade de isolamento desse 

binomio das outras mães e crianças. 

 Manter afastamento de no mínimo 1 metro entre o leito 

da mãe e do RN. 

 Orientar a mãe a realizar a higienização das mãos 

antes de tocar o RN e a usar máscara cirúrgica durante 

a amamentação e cuidados com o RN. 

 Manter os critérios de alta segura do binômio mãe-filho, 

de acordo com a Portaria GM/MS nº 2.068, de 21 de 

outubro de 2016. 

 Não postergar a alta por falta de teste ou resultado de 

RT-PCR para SARS-CoV-2 do RN. 

 Na alta, orientar isolamento domiciliar do RN até o 14º 

dia de vida E a necessidade de estarem atentos aos 

sinais e sintomas da COVID -19. 

ANVISA, 2021. 

Outras informações sobre atenção à saúde do recém-nascido no contexto da infecçao pelo 

SARS-CoV-2 podem ser consultadas na Nota Técnica nº 

6/2020/COCAM/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS, elaborada pela Coordenação de Saúde da Criança 

e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Este documento está disponível em: 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087595/notatecnicaneonatal30mar2020covid-19.pdf. 

 

6. PRECAUÇÕES A SEREM ADOTADAS POR TODOS OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

DURANTE A ASSISTÊNCIA 

Conforme as informações atualmente disponíveis, a via de transmissão pessoa a pessoa do 

SARS-CoV-2 ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala, tosse ou 

espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas ou indireto por meio das mãos, 

objetos ou superfícies contaminadas, de forma semelhante com que outros patógenos 

respiratórios se disseminam. Além disso, já existem estudos que demonstram a possibilidade 

de transmissão do vírus por meio de aerossóis (partículas menores e mais leves que as 

gotículas) gerados durante manipulação direta da via aérea como na intubação orotraqueal ou 

em outros procedimentos potencialmente geradores de aerossóis. Dessa forma, além das 

precauções padrão, que devem ser implementadas por todos os serviços de saúde, deve-se 

https://docs.bvsalud.org/biblioref/2020/04/1087595/notatecnicaneonatal30mar2020covid-19.pdf
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implementar adicionalmente:  

- Precauções para contato  

- Precauções para gotículas*  

*as gotículas têm tamanho maior que 5 µm e podem atingir a via respiratória 

alta, ou seja, mucosa das fossas nasais e mucosa da cavidade bucal.  

- Precauções para aerossóis* (em algumas situações específicas)**  

*os aerossóis são partículas menores e mais leves que as gotículas, que 

permanecem suspensas no ar por longos períodos de tempo e, quando 

inaladas, podem penetrar mais profundamente no trato respiratório.  

**Observação: alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção pelo 

SARS-CoV-2, podem gerar aerossóis, como por exemplo, intubação ou 

aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 

cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras 

nasotraqueais, broncoscopias, etc. Para esses casos, as precauções para 

gotículas devem ser substituídas pelas precauções para aerossóis. 

Observação: 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 em todos os atendimentos, 

independente do diagnóstico do paciente, mediante o risco de exposição a sangue e outros 

fluidos ou secreções corporais. A Anvisa publicou cartazes contendo orientações sobre as 

medidas de precauções, que podem ser acessados no link:    

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/higiene-das-

maos/cartazes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ANVISA, 2021. 

 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/higiene-das-maos/cartazes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/higiene-das-maos/cartazes
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