
Informações para o setor de AD

Medida de Precaução em Home Care

durante a Pandemia por COVID-19
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De acordo com as evidências cien�ficas atualmente disponíveis, sugere-se que a via de 
transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) ocorra por meio de go�culas 
respiratórias expelidas por pessoas infectadas ou pelo contato com mãos, objetos ou  
super�cies contaminadas, de forma semelhante a disseminação de outros patógenos 
respiratórios. 

Para prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus, deve-se manter o 
distanciamento mínimo de 1 (um) metro entre as pessoas, manter os ambientes limpos e 
higienizados; a residência bem ven�lada e realizar a higiene frequente das mãos com 
sabonete líquido e água.

Para os pacientes em Atenção Domiciliar sem suspeita ou confirmação da COVID-19, mas 
que possuem fatores de risco (idade superior a 65 anos, doenças cardiovasculares, 
Diabetes Mellitus, imunossupressão, doença renal, neurológica etc.) deve-se redobrar 
os cuidados para que não sejam expostos ao vírus. Assim, os familiares, cuidadores 
(formais ou informais) e profissionais da saúde que prestam assistência a esses pacientes 
devem seguir as seguintes recomendações: 

Para o atendimento a pacientes em Atenção Domiciliar com suspeita ou confirmação da 

COVID-19, profissionais de saúde devem u�lizar Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) conforme à Nota Técnica GVIMS/GGTES/Anvisa - 04/2020 (Quadro 1).

Quadro 1 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI) indicados para atendimento 

de paciente COVID-19 suspeito ou confirmado.
Antes de entrar no quarto do paciente, realizar a higiene adequada das mãos; g

Acomodar o paciente em um quarto individual bem ven�lado (ou seja, com janelas
abertas); 

g

Os membros da família com quaisquer sintomas ou sinais suges�vos de COVID-19
devem ficar em um quarto diferente do paciente e não deverão ter contato com ele;

g

As visitas devem ser restritas e não devem ser permi�dos, em nenhuma circunstância,
visitantes com sintomas ou sinais suges�vos de COVID-19.

g

A quan�dade de visitas presenciais dos profissionais deve ser reavaliada, visando a
menor circulação de pessoas no domicílio, sempre respeitando a necessidade e 
indicação técnica do paciente, mantendo um atendimento seguro e de qualidade.

g

Os profissionais de saúde e cuidadores não devem ter contato com os familiares
doentes na residência.

g

Profissionais de saúde e cuidadores com quaisquer sintomas e sinais suges�vos de 
COVID-19 (como febre, tosse, dificuldade para respirar, odinofagia, mialgia, ageusia e
anosmia) não devem prestar assistência a esses pacientes até a sua total recuperação.

g

Os membros da família com suspeita ou diagnós�co confirmado de COVID-19 devem
u�lizar máscara cirúrgica e realizar a higiene respiratória/e�queta da tosse: 

se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com a parte de dentro do braço
flexionado ou lenço de papel; 

u�lizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após
o uso e realizar a higiene das mãos); 

evitar tocar os olhos, o nariz e a boca; 

higienizar adequadamente as mãos com frequência. 

g

g

g

g

g

Familiares, profissionais de saúde e cuidadores devem realizar a higiene das mãosg

Deve-se reforçar a limpeza e desinfecção das super�cies do quarto do pacienteg

Os profissionais que prestarem assistência ao paciente devem realizar a higiene dasg

Caso o local de cuidado do paciente não disponha de acesso à água e sabão, devemg

antes e após a preparação dos alimentos, após o uso do banheiro e sempre que as

diariamente, principalmente aquelas que são mais tocadas.

mãos conforme preconizado nos 5 momentos da Organização Mundial da Saúde:

estar disponíveis frascos de preparação alcoólica a 70% para higiene das mãos.

antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos assép�cos,
após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e após
contato com áreas próximas ao paciente.

mãos es�verem sujas. Para mãos visivelmente sujas ou contaminadas com sangue
ou outros fluidos corporais, deve-se usar sabonete líquido e água.

• higiene das mãos com água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%
• óculos de proteção ou protetor facial (face shield)
• máscara cirúrgica
• avental
• luvas de procedimento
• gorro (para procedimentos que geram aerossóis)

Observação: os profissionais de saúde deverão trocar a máscara cirúrgica por uma
máscara N95/PFF2 ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores
de aerossóis como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal,
ven�lação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ven�lação
manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais,
broncoscopias etc.
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Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como o próprio nome diz, são para a 

proteção do profissional e não do paciente. Sendo assim, o uso de EPI durante a 

assistência depende do nível de proteção apropriado decorrente do quadro clínico do 

paciente e da assistência prestada.

Se o paciente não for suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus ou por 

outra doença infecciosa, o profissional de saúde deverá adotar apenas as precauções 

padrão. Neste caso, deverá u�lizar os EPIs de acordo com o �po de assistência e 

procedimentos que serão realizados (por exemplo  o uso de luvas durante a troca de :

fraldas).
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