
 
CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS E 
ACOMPANHANTES 

- usar máscara cirúrgica; 
- usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção nasal); 
- higiene das mãos frequente com água e sabonete líquido OU 

preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE 

- higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 
- máscara cirúrgica; 
- avental; 
- luvas de procedimento 
- gorro (para procedimentos que geram aerossóis) 
Observação: os profissionais de saúde deverão utilizar máscaras 
N95, FFP2, ou equivalente, ao realizar procedimentos geradores 
de aerossóis como por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, 
ventilação mecânica invasiva e não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 

PROFISSIONAIS DE 
APOIO, CASO 

PARTICIPEM DA 
ASSISTÊNCIA DIRETA 

AO CASO SUSPEITO OU 
CONFIRMADO 

- higiene das mãos com água e sabonete líquido OU 
preparação alcoólica a 70%; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 
- máscara cirúrgica; 
- avental; 
- luvas de procedimento.  
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Medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do 
novo coronavírus (SARS-CoV-2) durante o atendimento pré-hospitalar móvel de 
urgência.
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Recomendação de medidas a serem implementadas para prevenção e controle da 
disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em serviços de  saúde:

CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E 
ACOMPANHANTES 

- usar máscara cirúrgica; 

- usar lenços de papel (tosse, espirros, 
secreção nasal); 
- higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 70%. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

PROFISSIONAIS DE APOIO 
(profissionais da higiene e limpeza, nutrição, 

manutenção, etc) 

- higiene das mãos frequente com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 
70%; 

- gorro  (para procedimentos que geram aerossóis); 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica; 

- avental; 

- luvas de procedimentos  

Atenção: profissionais da higiene e limpeza, 
acrescentar luvas de borracha com cano longo e 
botas impermeáveis de cano longo. 

- higiene das mãos com água e 
sabonete líquido OU preparação alcoólica a 
70%; 

- óculos de proteção ou protetor facial; 

- máscara cirúrgica; 

- avental; 

- luvas de procedimento 

- gorro (para procedimentos que geram aerossóis) 
Observação: os profissionais de saúde 
deverão utilizar máscaras N95, FFP2, ou 
equivalente, ao realizar procedimentos 
geradores de aerossóis como por exemplo, 
intubação ou aspiração traqueal, ventilação 
mecânica invasiva e não invasiva, 
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação 
manual antes da intubação,coletas de 
amostras nasotraqueais. 


