
1
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Introdução

Esta é a terceira edição da orientação provisória da OMS so-
bre estratégias de prevenção e controle de infecção (PCI) na 
atenção à saúde quando houver suspeita ou confirmação da 
doença do novo coronavírus (COVID-19). A primeira edição 
foi adaptada da orientação provisória da OMS Infection pre-
vention and control during health care for probable or con-
firmed cases of Middle East respiratory syndrome coronavi-
rus (MERS-CoV) infection [Prevenção e controle de infecção 
na atenção à saúde para casos prováveis ou confirmados de 
infecção pelo coronavírus causador da síndrome respiratória 
do Oriente Médio (MERS-CoV)],1 e Infection prevention and 
control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory 
infections in health care [Prevenção e controle de infecção na 
atenção à saúde para infecções respiratórias agudas com po-
tencial epidêmico e pandêmico].2 A justificativa para a atua-
lização desta edição foi a expansão do escopo e da estrutura 
das orientações anteriores, reunindo outras recomendações 
provisórias, bem como considerações e recomendações de 
especialistas no assunto.

As principais diferenças e acréscimos em comparação às ver-
sões anterioresa incluem:

• todas as subseções da seção “Princípios das estratégias de 
PCI associadas a cuidados de saúde para casos suspeitos 
ou confirmados de COVID-19” foram expandidas para 
incluir esclarecimentos e recomendações adicionais;

• novas orientações e recomendações práticas para o ge-
renciamento de visitantes, principalmente em áreas com 
transmissão comunitária da COVID-19;

• inclusão de uma subseção sobre ventilação na seção 
“Controles ambientais e de engenharia”; 

• novas orientações sobre considerações de PCI para pro-
cedimentos cirúrgicos em pacientes com suspeita ou con-
firmação de COVID-19, bem como pacientes com status 
desconhecido para COVID-19;

• considerações para o manejo de cadáveres em serviços 
de saúde; 

• recomendações práticas e ferramentas disponíveis para 
avaliar a prontidão de PCI dos serviços de saúde e moni-
torar e avaliar as medidas de PCI para COVID-19.

As orientações e considerações incluídas neste documento 
baseiam-se em resumos científicos, diretrizes e documentos 

a Versões anteriores desta orientação provisória foram publicadas 
em 25 de janeiro e 19 de março de 2020, em https://www.
who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
technical-guidance-publications

de orientação publicados pela OMS, incluindo as Diretrizes 
da OMS sobre prevenção e controle de infecção na atenção 
à saúde para infecções respiratórias agudas com potencial 
epidêmico e pandêmico2, resumos científicos sobre os mo-
dos de transmissão da COVID-19 e suspensão de isolamento, 
e outros documentos de orientação provisória da OMS para 
COVID-19 relativos a atendimento clínico, manejo de cadá-
veres e segurança biológica em laboratórios, disponíveis no 
documento da OMS Country and Technical Guidance – Co-
ronavirus Disease (COVID-19) [Orientações Técnicas e aos 
Países – Doença do Coronavírus (COVID-19)]b. Além disso, 
esta orientação de PCI foi elaborada com base em consulta 
com o WHO ad-hoc COVID-19 IPC Guidance Development 
Group [Grupo Ad-Hoc de Elaboração de Orientações de PCI 
para COVID-19 da OMS] (COVID-19 IPC GDG), que se 
reúne pelo menos uma vez por semana, e um grupo ad-hoc 
de engenheiros especializados, que contribuiu para a seção 
sobre ventilação.

A OMS continuará atualizando esta orientação na medida em 
que novas informações forem disponibilizadas.

Esta orientação destina-se aos trabalhadores da saúde, in-
cluindo gestores de serviços de saúde e equipes de PCI no 
nível das unidades de saúde, mas também é relevante para os 
âmbitos nacional e distrital/provincial.

Princípios das estratégias de PCI associadas 
a cuidados de saúde para casos suspeitos ou 
confirmados de COVID-19

Para organizar a melhor resposta possível ao surto de CO-
VID-19 usando as estratégias e práticas recomendadas neste 
documento, um programa de PCI deve ser implementado no 
nível das instituições de saúde, com uma equipe dedicada e 
treinada, ou ao menos um ponto focal de PCI, que conte com 
suporte das autoridades nacionais e da alta administração do 
estabelecimento.3 Em países em que o trabalho de PCI é limi-
tado ou inexistente, é de extrema importância assegurar que 
existam pelo menos normas básicas de PCI em vigor em âm-
bito nacional e nos serviços de saúde, para garantir proteção 
mínima aos pacientes, trabalhadores da saúde e visitantes. 
Essas normas são conhecidas como requisitos mínimos de 
PCI e foram estabelecidas pela OMS em 20194, com base em 
um amplo consenso entre especialistas e instituições inter-
nacionais para facilitar a implementação das recomendações 

b WHO Country & Technical Guidance COVID-19: https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus- 2019/
technical-guidance-publications

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
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da OMS relativas a componentes essenciais dos programas 
de PCI.3 Cumprir os requisitos mínimos de PCI e implemen-
tar programas de PCI mais robustos e abrangentes, de acordo 
com os componentes essenciais da OMS, em todo o sistema 
de saúde e em todos os países, é essencial para fortalecer os 
esforços de controle da pandemia de COVID-19, outras in-
fecções emergentes associadas aos cuidados de saúde, e re-
sistência aos antimicrobianos.

As cinco estratégias de PCI necessárias para prevenir ou li-
mitar a transmissão da COVID-19 nos serviços de saúde in-
cluem as seguintes:

1. Rastreamentoc e triagemd para reconhecimento preco-
ce de pacientes com suspeita de COVID-19 e rápida 
implementação de medidas de controle de fonte

É essencial avaliar todas as pessoas no primeiro ponto de con-
tato com o serviço de saúde, bem como pacientes internados 
com suspeita de COVID-19, para permitir o reconhecimento 
precoce, seguido por isolamento/separação imediata.

Rastreamento e triagem

Para facilitar o rastreamento e a triagem, os serviços de saúde 
devem:

• exibir informações na entrada do estabelecimen-
to, instruindo os pacientes com sinais e sintomas 
de COVID-19 a se dirigirem à área reservada para 
rastreamento;

• definir entradas para pacientes com sinais e sintomas 
de COVID-19;

• treinar as equipes quanto aos sinais e sintomas da CO-
VID-19 e as definições de caso mais recentes; 

• incentivar os trabalhadores da saúde a estarem alertas 
à possibilidade de infecção pela COVID-19 em todos 
os pacientes;

• estabelecer estações bem equipadas de rastreamento 
e triagem, onde sejam usados questionários de ras-
treamento, de acordo com as definições de caso mais 
recentes da OMSe, e onde as equipes tenham acesso 
a estoques adequados de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), com base na orientação da OMS 
sobre uso racional de EPIs;5

• assegurar que a equipe de rastreamento mantenha dis-
tância de pelo menos 1 metro dos pacientes, idealmen-
te com separação por uma tela de vidro/plástico. Se 
isso não for possível, deve-se usar máscara e proteção 
para os olhos;5

• use um algoritmo de rastreamento para identificar 
prontamente e direcionar os pacientes com suspeita 
de COVID-19 a uma sala de isolamento ou área de 

c Rastreamento: refere-se à identificação imediata de pacientes 
com sinais e sintomas de COVID-19

d Triagem: priorização do atendimento de acordo com a gravidade, 
usando ferramentas validadas (por ex., WHO/ICRC/MSF/IFRC 
Integrated Interagency Triage Tool) [Ferramente de Triagem 
Interagencial OMS/CICV/MSF/FICV]

e WHO global surveillance for COVID-19: https://www.who.int/
publications/i/item/global-surveillance-for- covid-19-caused-by-
human-infection-with-covid-19-virus-interim-guidance

espera dedicada à COVID-19; todos os pacientes com 
suspeita de COVID-19 devem usar máscaras para fins 
de controle de fonte e manter distância de no mínimo 
1 metro entre um e outro, em uma área de espera re-
servada e bem ventilada;

• assegurar que exista um processo para reduzir o tempo 
que os pacientes com suspeita de COVID-19 precisam 
aguardar para serem rastreados;

• após o rastreamento e isolamento, realizar triagem dos 
pacientes usando ferramentas de triagem padronizadas 
e validadas (por ex., WHO/ICRC/MSF/IFRC Integra-
ted Interagency Triage Tool) [Ferramenta de Triagem 
Interagencial da OMS/CICV/MSF/FICV] para iden-
tificar aqueles que precisam de atendimento imediato 
e os que podem aguardar com segurança. Consulte a 
orientação provisória da OMS sobre cuidados clínicos 
para COVID-19;6

• pacientes com suspeita de COVID-19 que apresentem 
sintomas de desconforto respiratório e doenças graves 
concomitantes devem ser priorizados na avaliação 
médica.

Área de isolamento ou área reservada para espera

• os serviços de saúde que não contam com um número 
suficiente de salas de isolamento no pronto-atendi-
mento devem reservar uma área separada e bem ven-
tilada, onde os pacientes com suspeita de COVID-19 
possam aguardar. Essa área deve ter bancos, banque-
tas ou cadeiras, separadas por no mínimo 1 metro de 
distância;

• a área de isolamento ou área reservada deve ter ba-
nheiros dedicados, estações de higienização das mãos 
e cestos de lixo com tampa para descarte de lenços de 
papel usados para higiene respiratória ou após a lava-
gem das mãos;

• exibir informações gráficas para os pacientes, ins-
truindo-os sobre higienização das mãos e higiene 
respiratória.

Para prevenir a transmissão da COVID-19 em serviços de 
saúde, é necessário detectar prontamente os pacientes in-
ternados com suspeita de COVID-19, que não tenham sido 
identificados no rastreamento e triagem, ou que tenham sido 
infectados dentro da unidade. Isso pode ser bastante desafia-
dor devido ao alto número de infecções respiratórias agudas e 
as apresentações clínicas atípicas da COVID-19.7

Os serviços de saúde devem:

• incentivar os trabalhadores da saúde a investigarem 
possíveis casos de COVID-19, principalmente quando 
pacientes internados apresentarem sinais e sintomas 
de COVID-19, sem que exista nenhuma outra expli-
cação clara para esses sintomas; 

• incentivar que sejam rapidamente testados e notifica-
dos os pacientes com suspeita de COVID-19 que te-
nham sido identificados após a hospitalização;

• estabelecer sistemas de lembretes para que os médicos 
considerem a possibilidade de COVID-19, com base 
nos sinais e sintomas, principalmente em áreas com 
transmissão comunitária.

http://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-
http://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-
http://www.who.int/publications/i/item/global-surveillance-for-
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2. Aplicação de precauções padrão para todos os 
pacientes

As precauções padrão têm o objetivo de reduzir o risco de 
transmissão de agentes infecciosos transmitidos pelo san-
gue e de outros patógenos, de fontes reconhecidas e não re-
conhecidas. Elas representam o nível básico de precauções 
de controle de infecção, que deve ser usado o tempo todo, 
no atendimento a todos os pacientes. As precauções padrão 
incluem, entre outras, higienização das mãos e higiene res-
piratória, uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) 
apropriados de acordo com a avaliação de risco,5 limpeza dos 
ambientes e gerenciamento seguro de resíduos.

Higienização das mãos
A higienização das mãos é uma das medidas mais efetivas 
para prevenir a propagação da COVID-19 e de outros patóge-
nos. Para maximizar o efeito da higienização das mãos, os tra-
balhadores da saúde devem aplicar os seguintes princípios:8,9

• realizar higienização das mãos de acordo com a abor-
dagem My 5 Moments for Hand Hygiene [Meus 5 
Momentos para a Higienização das Mãos] da OMS, 
nas cinco situações a seguir: antes de tocar um pacien-
te, antes de realizar qualquer procedimento limpo ou 
asséptico, após exposição a fluidos corporais, após to-
car um paciente e após tocar o entorno do paciente;4

• a higienização das mãos inclui limpeza das mãos com 
álcool gel a no mínimo 70%, ou com sabão, água e 
toalhas descartáveis;

• o uso de álcool gel é preferível quando as mãos não 
estiverem visivelmente sujas;

• lavar com sabão e água quando as mãos estiverem vi-
sivelmente sujas;

• use a técnica e a duração apropriadas para lavar as 
mãos ou higienizar com álcool gel.

Higiene respiratória
Assegurar o uso das medidas de higiene respiratória a seguir:

• exibir informações gráficas sobre a necessidade de 
cobrir o nariz e a boca com um lenço ou o cotovelo 
flexionado, ao tossir ou espirrar; 

• realizar higienização das mãos após contato com se-
creções respiratórias ou objetos que estejam possivel-
mente contaminados com secreções respiratórias;

• fornecer máscara cirúrgica aos pacientes com suspeita 
de COVID-19. 

Uso de EPIs

O uso racional e correto de EPIs reduz a exposição a patóge-
nos. A efetividade dos EPIs depende muito de:

• treinamento da equipe quanto à colocação e remoção 
corretas dos EPIs;10

• acesso fácil a estoques suficientes;5

• higienização apropriada das mãos;8,9

• adesão por parte dos trabalhadores da saúde;11

• monitoramento periódico e feedback por parte da 
equipe de PCI.2,3,8,11

Limpeza dos ambientes
É importante assegurar que os procedimentos de limpeza e 
desinfecção sejam seguidos sempre e da forma correta. To-
das as superfícies nos serviços de saúde devem ser limpas 
e desinfetadas periodicamente, principalmente as superfícies 
de alto contato, sempre que visivelmente sujas ou quando 
contaminadas por fluidos corporais.12 Em contextos em que 
são atendidos pacientes com suspeita ou confirmação de CO-
VID-19, a frequência depende do tipo de área de atendimento 
e das superfícies. Orientações detalhadas sobre a limpeza e 
desinfecção de ambientes no contexto da COVID-19 já foram 
publicadas pela OMS.13

Em suma, para limpar efetivamente as superfícies não poro-
sas presentes no ambiente:

1. limpar completamente as superfícies com água e 
detergente;

2. aplicar solução desinfetante; para a COVID-19, tanto 
hipoclorito de sódio a 0,1% (1000ppm) quanto etanol 
a 70-90% são eficazes. No entanto, em caso de gran-
des quantidades de sangue ou de fluidos corporais, 
deve-se usar hipoclorito de sódio na concentração de 
0,5% (5000ppm);13

3. recomenda-se um tempo de contato de no mínimo 1 
minuto para etanol, produtos à base de cloro e peróxi-
do de hidrogênio ≥0,5%;14

4. após o tempo de contato apropriado, os resíduos do 
desinfetante devem ser enxaguados com água limpa, 
se necessário.12

Dispositivos e equipamentos médicos, roupas de cama e ba-
nho, utensílios de refeições e resíduos médicos devem ser 
gerenciados usando-se procedimentos seguros de rotina.12-16

Gerenciamento de resíduos

Os resíduos de serviços de saúde gerados durante o aten-
dimento a pacientes com suspeita ou confirmação de CO-
VID-19 são considerados resíduos infectantes, e devem ser 
coletados, com segurança, em recipientes revestidos clara-
mente identificados, bem como em caixas para objetos per-
furocortantes.16 Para gerenciar com segurança os resíduos de 
serviços de saúde, os estabelecimentos devem:

• atribuir responsabilidades e designar recursos huma-
nos e materiais adequados para a separação e descarte 
dos resíduos;

• tratar os resíduos preferencialmente no local, e depois 
descartá-los com segurança. Caso os resíduos sejam 
levados para fora do local, é muito importante saber 
onde e como estes serão tratados e descartados;

• usar EPIs adequados (botas, avental de manga longa, 
luvas de alta resistência, máscara e óculos de proteção 
ou face shield) ao manusear resíduos infectantes, e hi-
gienizar as mãos após a remoção dos EPIs;5,8,10 

• preparar-se para aumentos no volume de resíduos 
infectantes durante o surto de COVID-19, principal-
mente no tocante ao uso de EPIs.16

https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
https://www.who.int/infection-prevention/campaigns/clean-hands/5moments/en/
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3. Implementação de precauções adicionais

De acordo com as evidências atuais, o SARS-CoV-2, vírus 
causador da COVID-19, é transmitido entre pessoas predomi-
nantemente pelas rotas de gotículas respiratórias e contato.17-22 
A transmissão por gotículas ocorre quando uma pessoa tem 
contato próximo (até 1 m) com alguém que apresenta sintomas 
respiratórios (por ex., tosse ou espirros) e, por isso, corre o ris-
co de expor suas mucosas (boca e nariz) ou conjuntiva (olhos) 
a gotículas respiratórias potencialmente infecciosas.

A transmissão também pode ocorrer por fômites presentes no 
entorno imediato da pessoa infectada.23 Portanto, a transmis-
são do vírus da COVID-19 pode ocorrer por contato direto 
com a pessoa infectada ou contato indireto com superfícies 
no entorno imediato ou objetos usados na pessoa infectada 
(por ex., estetoscópio ou termômetro).

A transmissão por aerossol é diferente da transmissão por go-
tículas, porque se refere à presença de micróbios nos núcleos 
de gotículas. Os núcleos de gotículas são partículas de <5μm 
de diâmetro, que podem permanecer no ar por períodos mais 
longos e ser transmitidos a outras pessoas à distância maio-
res que 1 metro. A transmissão do vírus da COVID-19 por 
aerossol é possível em circunstâncias e contextos em que são 
realizados procedimentos com geração de aerossol (PGAs), 
conforme demonstrado para outros coronavírus e descrito no 
item 3.3 deste documento.2, 24 Embora o vírus da COVID-19 
já tenha sido detectado por RT-PCR em amostras de ar colhi-
das no quarto de pacientes com COVID-19 sem que tives-
sem sido realizados PGAs, nenhum desses estudos conseguiu 
produzir culturas do vírus usando essas partículas presentes 
no ar, um passo crítico para determinar a infecciosidade de 
partículas virais.25-27

3.1. Isolamento e separação em coortes de pacientes 
com suspeita ou confirmação de COVID-19

Para isolar pacientes com suspeita ou confirmação de CO-
VID-19 em salas individuais ou, quando estas não estiverem 
disponíveis, separá-los em coortes em uma mesma sala, de-
ve-se usar os seguintes princípios:

• reservar uma equipe de trabalhadores da saúde, sem-
pre que possível, para atender apenas a pacientes com 
suspeita ou confirmação de COVID-19, para reduzir o 
risco de transmissão;

• limitar o número de trabalhadores da saúde em conta-
to com cada paciente de COVID-19;

• os pacientes devem ser colocados em salas individuais 
bem ventiladas, se possível;2, 28

• quando não houver salas individuais disponíveis ou a 
taxa de ocupação de leitos prevista for de 100% ou 
mais, os casos suspeitos, prováveis ou confirmados 
de COVID-19 devem ser agrupados juntos (em uma 
coorte) em áreas adequadamente ventiladas, com lei-
tos posicionados a no mínimo 1 metro de distância um 
do outro (por ex., caso suspeito com caso suspeito);

• evitar mover e transportar pacientes para fora do quar-
to ou área em que se encontram, exceto por motivos 
médicos. Usar equipamentos de radiografia e/ou ou-
tros equipamentos diagnósticos dedicados.29 Caso seja 

necessário transporte, usar rotas predeterminadas para 
minimizar a exposição dos funcionários, outros pa-
cientes e visitantes, e fornecer máscara cirúrgica ao 
paciente, se tolerado;

• assegurar que os trabalhadores da saúde que transpor-
tam pacientes realizem higienização das mãos e usem 
EPIs apropriados, conforme descrito na orientação da 
OMS sobre uso racional de EPIs;5

• os equipamentos devem ser de uso único e descar-
táveis ou equipamentos dedicados (por ex., estetos-
cópios, manguitos de pressão e termômetros). Caso 
seja necessário compartilhar equipamentos entre os 
pacientes, estes devem ser limpos e desinfetados toda 
vez que forem usados por um paciente diferente (por 
ex., com álcool etílico a 70%);13

• manter registro de todos os funcionários que entrarem 
na sala do paciente.

3.2. Precauções de contato e gotículas

Além das precauções padrão, todos os indivíduos, inclusive 
trabalhadores da saúde e cuidadores, devem observar as pre-
cauções de contato e gotículas antes de entrar em uma sala 
onde se encontram pacientes com suspeita ou confirmação de 
COVID-19. Os princípios a seguir devem ser usados:

• higienizar as mãos antes da colocação e após a remo-
ção dos EPIs;

• usar EPIS apropriados: máscara cirúrgica, proteção 
ocular (óculos) ou facial (face shield) para evitar con-
taminação de membranas mucosas, avental limpo, não 
estéril e de manga longa, e luvas cirúrgicas;5,30

• em áreas com transmissão comunitária da COVID-19, 
os trabalhadores da saúde e cuidadores que trabalham 
em áreas clínicas devem usar máscara cirúrgica du-
rante todas as atividades de rotina e durante todo o 
turno;31

• não é necessário que trabalhadores da saúde e cuida-
dores usem botas de segurança, macacão e avental du-
rante cuidados de rotina;

• o uso estendido de máscaras cirúrgicas, aventais e pro-
tetores oculares é permitido durante o atendimento a 
pacientes de COVID-19 em caso de escassez de EPIs, 
conforme descrito na orientação da OMS sobre uso 
racional de EPIs.5 No caso de pacientes de COVID-19 
co-infectado por microorganismo com múltipla re-
sistência (por ex., Clostridioides difficile), aventais e 
luvas novos devem ser usados após o atendimento a 
esses pacientes;5

• trabalhadores da saúde devem evitar tocar os olhos, 
nariz ou boca usando luvas potencialmente contami-
nadas, ou sem luvas;

• notificar a área de destino do paciente de quaisquer 
precauções necessárias, tão logo quanto possível, an-
tes da chegada do paciente;

• limpar e desinfetar com frequência as superfícies com 
as quais o pacientes tem contato.13

3.3. Precauções de aerossol

Alguns PGAs já foram associados a um aumento do risco 
de transmissão de coronavírus (SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 
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e MERS-CoV).24,32, 33 A lista atual de PGAs da OMS inclui: 
intubação traqueal, ventilação não invasiva (por ex., BiPAP, 
CPAP), traqueostomia, ressuscitação cardiopulmonar, venti-
lação manual antes da intubação, broncoscopia, indução de 
escarro por nebulização com solução salina hipertônica, e 
procedimentos de necrópsia. Ainda não está claro se os aeros-
sóis gerados por terapia de nebulização ou fornecimento de 
oxigênio de alto fluxo são infectantes, já que os dados nesse 
sentido ainda são limitados.6

Os trabalhadores da saúde que realizam PGAs, ou em contex-
tos em que PGAs são realizados em pacientes com suspeita 
ou confirmação de COVID-19 (por ex., unidades de cuidados 
intensivos ou de cuidados semi-intensivos), devem:

• realizar procedimentos em uma sala adequadamente 
ventilada – consultar a seção de controles ambientais 
e de engenharia nesta orientação;2

• usar EPIs adequados: usar respirador de partículas, 
com nível de proteção mínimo N95 certificado pelo 
National Institute for Occupational Safety and Health 
(NIOSH) dos Estados Unidos, padrão PFF2 da União 
Europeia, ou equivalente.2,31,34 Embora seja necessário 
um teste de ajuste inicial antes do uso de um respira-
dor de partículas, muitos países e serviços de saúde 
não têm um programa de teste de vedação respira-
tória. Portanto, é muito importante que, ao usar um 
respirador de partículas descartável, os trabalhadores 
da saúde realizem teste de vedação, para garantir que 
não há vazamento.34 É importante ressaltar que, se o 
usuário tiver barba ou quaisquer outros pelos faciais 
espessos, isso pode impedir o ajuste adequado do res-
pirador. Outros itens de EPI incluem proteção ocular 
(ou seja, óculos de proteção ou face shield), avental 
de manga longa e luvas. Caso os aventais não sejam 
impermeáveis, os trabalhadores da saúde que reali-
zam PGAs devem usar um capote impermeável para 
procedimentos com potencial de produção de grandes 
volumes de fluidos, que possam penetrar o avental;2, 5

• em unidades de cuidados intensivos, em que PGAs 
são realizados com frequência, o trabalhador da saúde 
pode optar por usar respirador de partículas durante 
todo o turno, em áreas com transmissão comunitária;31

• o número de pessoas presentes na sala ou unidade 
deve ser o mínimo necessário para garantir atendi-
mento e suporte ao paciente.

4. Implementação de controles administrativos

Controles administrativos2 e políticas de prevenção e controle 
da transmissão da COVID-19 em serviços de saúde incluem, 
entre outros: estabelecer infraestruturas e atividades susten-
táveis de PCI; instruir os cuidadores dos pacientes; elabo-
rar políticas para reconhecimento precoce de pacientes com 
suspeita de COVID-19; garantir acesso a testes laboratoriais 
para detecção da COVID-19; prevenir superlotação, princi-
palmente no pronto-atendimento; oferecer áreas de espera 
dedicadas para pacientes sintomáticos; planejar (por ex., re-
-destinar para outras alas da unidade) e isolar pacientes de 
COVID-19; garantir estoques adequados de EPIs; garantir 
adesão às políticas e procedimentos de PCI em todos os as-
pectos do atendimento ao paciente.

4.1. Medidas administrativas relativas aos traba-
lhadores da saúde

Essas medidas incluem:

• oferecer treinamento adequado aos trabalhadores da 
saúde;

• assegurar um número de pacientes adequado ao tama-
nho da equipe;

• estabelecer vigilância sindrômica ativa dos trabalha-
dores da saúde na entrada do estabelecimento, quando 
estes chegam para trabalhar;

• assegurar que os trabalhadores da saúde e o público 
compreendam a importância de buscar atendimento 
médico imediatamente;

• monitorar a adesão dos trabalhadores da saúde às pre-
cauções padrão, e proporcionar mecanismos para apri-
moramento, conforme necessário.

4.2. Medidas administrativas para gerenciamento 
de visitantes

Idealmente, todos os serviços de saúde em área com trans-
missão comunitária de COVID-19 devem implementar polí-
ticas para restringir o acesso de visitantes. Essa medida não 
apenas protege os visitantes do risco de infecção, mas tam-
bém reduz a possibilidade de visitantes introduzirem o vírus 
da COVID-19 nos serviços de saúde.

Os serviços de saúde devem:

• identificar alternativas para a interação direta entre pa-
cientes, familiares, outros visitantes e equipe médica, 
incluindo o uso de comunicação remota (por ex., por 
telefone, conexão de Internet);

• restringir a entrada aos visitantes considerados essen-
ciais, como pais de pacientes pediátricos e cuidadores;

• incentivar os membros da família a definir um único 
cuidador para o paciente. Esses cuidadores não de-
vem ser do grupo de risco para quadro grave da CO-
VID-19, como idosos ou pessoas com outras doenças 
preexistentes;

• reservar uma entrada para que visitantes cuidadores 
tenham acesso ao estabelecimento;

• manter um registro de todos os visitantes que entram 
no estabelecimento;

• instruir os visitantes cuidadores sobre higienização 
das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico 
e outras precauções padrão, e como reconhecer os si-
nais e sintomas da COVID-19;

• treinar e supervisionar os visitantes cuidadores de pa-
cientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 
quanto ao uso dos EPIs necessários (ou seja, precau-
ção de contato e gotículas);5

• visitantes cuidadores em áreas com transmissão co-
munitária, incluindo aqueles responsáveis por pa-
cientes sem suspeita nem confirmação de COVID-19, 
devem usar máscara cirúrgica nas áreas clínicas para 
evitar contaminação; 31

• restringir a movimentação de visitantes dentro da uni-
dade de saúde;
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• conduzir rastreamento ativo de todos os visitantes cui-
dadores antes da entrada no estabelecimento, em áreas 
com transmissão comunitária disseminada;

• proibir a presença de visitantes durante PGAs;
• reduzir o tráfego nos serviços de saúde: considerar 

realocar a farmácia ambulatorial ou outros serviços 
para fora do prédio principal.

5. Implementação de controles ambientais e de 
engenharia

Controles ambientais e de engenharia são parte integrante do 
trabalho de PCI e incluem padrões de ventilação adequados 
para áreas específicas nos serviços de saúde, projeto estrutu-
ral adaptado, separação espacial, bem como limpeza adequa-
da dos ambientes.

As taxas de ventilação dentro de espaços definidos nos ser-
viços de saúde são geralmente estipuladas em normas nacio-
nais. Em serviços de saúde, grandes quantidades de ar fresco 
e limpo são necessárias para o bem dos ocupantes e para o 
controle de contaminantes e odores, por diluição e remoção. 
Há três critérios básicos para a ventilação: 35

• taxa de ventilação: quantidade e qualidade de ar ex-
terno fornecido dentro do espaço;

• direção do fluxo de ar: a direção geral do fluxo de ar 
em um recinto e entre os espaços deve ser de zonas 
limpas para zonas menos limpas; e

• distribuição de ar ou padrão do fluxo de ar: quantida-
de de ar a ser entregue em cada parte do espaço, para 
melhorar a diluição e remoção de poluentes gerados 
no espaço e transportados pelo ar.

Há três métodos usados para ventilar espaços dentro de ser-
viços de saúde: ventilação natural, mecânica e híbrida (modo 
misto).

Os controles ambientais e de engenharia desempenham um 
papel crucial na redução da concentração de aerossóis res-
piratórios infectantes (ou seja, núcleos de gotículas) no ar e 
da contaminação de superfícies e objetos inanimados.36 Es-
ses controles são particularmente importantes no contexto 
do SARS-CoV-2, um novo vírus com alto impacto de saúde 
pública, que se propaga principalmente por meio de gotícu-
las respiratórias que podem se aerossolizar em determinadas 
condições, como em PGAs.

Nesse contexto, as áreas de pacientes exigem o cumprimento 
de requisitos específicos de ventilação. Toda e qualquer de-
cisão sobre o uso de ventilação natural, híbrida (modo misto) 
ou mecânica deve levar em conta o clima, incluindo a direção 
prevalente dos ventos, planta baixa, necessidade, disponibi-
lidade de recursos e o custo do sistema de ventilação. Cada 
sistema de ventilação tem suas vantagens e desvantagens, 
conforme descrito no manual da OMS para centros de trata-
mento de quadros respiratórios agudos graves.35

Quando não são realizados PGAs, considera-se adequada 
uma ventilação de 60 litros/segundo por paciente (L/s/pacien-
te) para áreas com ventilação natural ou 6 trocas de ar por 

hora (ACH) (equivalente a 40 L/s/paciente para uma sala de 
4x2x3 m3) em caso de ventilação mecânica. 28,35

Para áreas onde são realizados PGAs, as taxas de ventilação 
adequadas são indicadas abaixo Nesse contexto em particular, 
taxas de ventilação específicas devem ser atendidas nas áreas 
de pacientes. Idealmente, PGAs devem ser realizados em salas 
equipadas com sistemas de ventilação com pressão negativa, 
de acordo com as precauções de aerossol.2 No entanto, quando 
muitos pacientes graves com necessidade de procedimentos 
com geração de aerossol estão internados, ou a capacidade da 
área de isolamento é limitada, principalmente em contextos 
com restrição de recursos, isso pode não ser viável.

Áreas com ventilação natural
Os serviços de saúde que usam sistemas de ventilação natural 
devem garantir que o ar contaminado seja expelido direta-
mente para fora, para longe de entradas de ar, áreas clínicas 
e pessoas. Como a ventilação natural fornece fluxos de ar 
flutuantes, são recomendados valores mais altos de taxa de 
ventilação em comparação a locais com ventilação mecânica. 
A taxa de ventilação natural média recomendada é de 160 
L/s/paciente.28 A aplicação da ventilação natural depende de 
condições climáticas favoráveis. Quando a ventilação natu-
ral por si só não puder cumprir os requisitos de ventilação 
recomendados, sistemas alternativos de ventilação, como a 
ventilação híbrida (modo misto), devem ser considerados. 35

Áreas com ventilação mecânica
Em serviços de saúde onde há sistema de ventilação mecâni-
ca disponível, deve-se criar pressão negativa para controlar 
a direção do fluxo de ar. A taxa de ventilação deve ser 6-12 
ACH (por ex., equivalente a 40-80 L/s/paciente para uma sala 
de 4x2x3 m3), idealmente 12 ACH para novas construções, 
com um diferencial negativo de pressão recomendado de 
≥2,5Pa (medidor de 0,01- polegada de água) para assegurar o 
fluxo de ar do corredor para a sala do paciente.37,38 A direção 
do fluxo de ar pode ser avaliada medindo-se a diferença de 
pressão entre as salas com medidor de diferencial de pressão. 
Caso não seja possível medir a diferença de pressão, a direção 
do fluxo de ar de uma área limpa para uma área menos limpa 
pode ser avaliada usando-se fumaça fria (gerador para teste 
de fumaça).39

Em serviços de saúde sem ventilação natural ou mecânica 
adequada, as abordagens a seguir podem ser consideradas, 
após consulta a um engenheiro ambiental:35, 38

• Instalação de exaustores: deve-se ter cautela, porque 
os exaustores devem ser instalados de modo que o ar 
seja liberado diretamente para fora. O número e a es-
pecificação técnica dos exaustores dependem do ta-
manho da sala e da taxa de ventilação desejada. Os 
exaustores devem ser posicionados de modo que não 
estejam próximos a nenhuma entrada de ar da ventila-
ção. Uma fonte de energia elétrica confiável deve es-
tar disponível para o exaustor. Em caso de problemas 
associados ao aumento ou diminuição de temperatura, 
podem ser acrescentados sistemas pontuais de aqueci-
mento ou resfriamento, e ventiladores de teto.

• Instalação de exaustores eólicos (por ex., aerador eó-
lico, turbinas de ventilação): esses equipamentos não 
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exigem fonte de energia elétrica e proporcionam um 
sistema de exaustão instalado no telhado, que aumenta 
o fluxo de ar dentro de um edifício.

• Instalação de filtros HEPA (filtros de alta eficiência 
na separação de partículas): mediante seleção, insta-
lação e manutenção adequadas, limpadores de ar para 
espaços pontuais equipados com filtros HEPA (mon-
tados no teto ou portáteis) podem reduzir/baixar efeti-
vamente as concentrações de aerossóis infectantes em 
um ambiente específico.40-42 No entanto, as evidências 
atuais são limitadas quanto à efetividade de filtros 
HEPA na prevenção da transmissão de coronavírus em 
serviços de saúde. A eficácia dos filtros HEPA portá-
teis depende da capacidade de fluxo de ar da unidade, 
da configuração da sala, incluindo mobília e pessoas 
presentes no ambiente, da posição da unidade de filtro 
HEPA em relação à disposição espacial da sala, e da 
localização dos registros de ar ou grelhas. Para ser efi-
caz, todo ou quase todo o ar ambiente deve ser recircu-
lado pelo filtro HEPA, e a unidade deve ser projetada 
para alcançar o equivalente a ≥12 ACH.37 Os serviços 
de saúde que optarem por usar filtros HEPA devem se-
guir as instruções do fabricante, inclusive os procedi-
mentos de limpeza e manutenção recomendados para 
filtros HEPA; caso contrário, os filtros HEPA portáteis 
podem levar a uma falsa sensação de segurança, já que 
a sobrecarga prejudica o desempenho do filtro.

Quaisquer modificações na ventilação dos serviços de saúde 
devem ser feitas com cuidado, levando-se em consideração o 
custo, o projeto, a manutenção e o possível impacto no fluxo 
de ar em outras partes do edifício (ver acima). Sistemas de 
ventilação mal projetados ou sem manutenção podem aumen-
tar o risco de infecções associadas a cuidados de saúde trans-
mitidas por patógenos presentes no ar, devido ao fluxo de ar 
incorreto e à manutenção inadequada do sistema. Padrões ri-
gorosos de instalação e manutenção de sistemas de ventilação 
são essenciais para garantir que estes sejam eficazes e possam 
contribuir para um ambiente seguro dentro da instituição de 
saúde como um todo.

Não se sabe por quanto tempo o ar dentro de uma sala de 
exame pode continuar infectante. Isso depende de uma série 
de fatores, incluindo o tamanho da sala, o número de trocas 
de ar por hora, o tempo de permanência do paciente dentro 
da sala e se houve ou não realização de PGA. Esses fatores 
precisam ser considerados na tomada de decisão do estabele-
cimento ou quando existe a possibilidade de alguém entrar na 
sala vazia sem usar EPIs. Orientações gerais sobre o tempo 
necessário para que aerossóis sejam removidos sob diferentes 
condições de ventilação estão disponíveis em https://www.
cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appen-
dix/air.html#tableb1

Irradiação germicida ultravioleta
A irradiação germicida ultravioleta (em inglês, ultraviolet 
germicidal irradiation, ou UVGI) foi proposta como medi-
da complementar de limpeza do ar; no entanto, atualmente, 
são limitadas as evidências da efetividade desse método na 
prevenção da transmissão de patógenos respiratórios em ser-
viços de saúde.2 Além disso, há dúvidas quanto a possíveis 
efeitos adversos, já que esse tipo de radiação pode ser absor-

vido pelas superfícies exteriores dos olhos e da pele, levando 
a ceratoconjuntivite e dermatose.43,44

Separação espacial e barreiras físicas
Deve-se manter uma separação espacial de pelo menos 1 me-
tro entre os pacientes, durante todo o tempo. Tanto a sepa-
ração espacial quanto a ventilação adequada podem ajudar 
a reduzir a propagação de muitos patógenos nos serviços de 
saúde.30,45 O uso de barreiras físicas, como janelas de vidro ou 
de plástico, também pode reduzir a exposição dos trabalha-
dores da saúde ao vírus da COVID-19. Essa abordagem pode 
ser usada nas áreas em que o paciente se apresenta quando 
chega ao serviço de saúde, como áreas de triagem e rastrea-
mento, recepção do pronto-atendimento, ou na janela da far-
mácia para retirada de medicamentos.

Limpeza e desinfecção dos ambientes
A limpeza e desinfecção dos ambientes é um elemento es-
sencial dos controles ambientais. Conforme descrito acima, 
os serviços de saúde devem assegurar que os procedimentos 
de limpeza e desinfecção sejam seguidos sempre e correta-
mente, e realizados com frequência.12 Limpar as superfícies 
do ambiente com água e detergente e aplicar desinfetantes de 
uso hospitalar (como hipoclorito de sódio) configuram um 
procedimento eficaz e suficiente.13 Roupas de cama e banho, 
utensílios de refeições e resíduos médicos devem ser geren-
ciados usando-se procedimentos seguros de rotina.

Duração das precauções de contato e gotículas 
para pacientes com COVID-19

As precauções padrão devem ser aplicadas o tempo todo. As 
precauções de contato e gotículas só devem ser suspensas 
após consulta aos médicos, levando-se em consideração a re-
solução dos sinais e sintomas clínicos, ou o número de dias 
desde o resultado positivo do teste molecular realizado com 
amostra do trato respiratório superior. Para pacientes sinto-
máticos, essas precauções adicionais podem ser suspensas 
10 dias após o início dos sintomas E após no mínimo 3 dias 
consecutivos sem febre nem sintomas respiratórios. Para pa-
cientes assintomáticos, o isolamento pode se encerrar 10 dias 
após o resultado positivo inicial no teste de RT-PCR.6 Embora 
alguns pacientes tenham apresentado resultado positivo em 
testes moleculares de COVID-19 vários dias após a resolu-
ção dos sintomas, ainda não se sabe se esses pacientes con-
tinuam excretando o vírus, já que foram detectados apenas 
fragmentos de RNA viral.46 Ver o Resumo Científico da OMS 
sobre critérios para liberação de pacientes de COVID-19 do 
isolamento.

Coleta e manuseio de amostras laboratoriais de 
pacientes com suspeita de COVID-19

Todas as amostras coletadas para estudos laboratoriais devem 
ser consideradas como potencialmente infectantes. Os traba-
lhadores da saúde que coletam, manipulam ou transportam 
amostras clínicas de qualquer tipo devem cumprir as medidas 
e práticas de segurança biológica a seguir, para minimizar a 
possibilidade de exposição a patógenos.47

• assegurar que os trabalhadores da saúde que coletam 
amostras, incluindo swabs nasofaríngeos e orofaríngeos, 

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html%23tableb1
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html%23tableb1
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html%23tableb1
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/appendix/air.html%23tableb1
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estejam usando os EPIs adequados (ou seja, proteção ocu-
lar, máscara cirúrgica, avental de manga longa e luvas). 
Se a amostra for coletada por meio de um PGA (por ex., 
indução de escarro), os profissionais encarregados do pro-
cedimento devem usar um respirador de partículas com 
nível mínimo de proteção N95 do NIOSH, padrão PFF2 
da UE, ou equivalente;

• assegurar que todos os profissionais que transportam 
amostras sejam treinados em práticas seguras de manu-
seio e procedimentos de descontaminação em caso de 
derramamento;12,13

• colocar as amostras a serem transportadas em sacos à pro-
va de vazamento (ou seja, com invólucros secundários), 
com um bolso separado e com lacre para a amostra (ou 
seja, um saco plástico especial para amostras com risco 
biológico), com a etiqueta do paciente afixada na amostra 
(ou seja, no invólucro primário) e um formulário de pedi-
do de exame laboratorial claramente preenchido;

• assegurar que os laboratórios dentro dos serviços de saúde 
cumpram as práticas de segurança biológica e os requi-
sitos de transporte apropriados, com base na orientação 
provisória da OMS Laboratory biosafety guidance rela-
ted to coronavirus disease [Orientação sobre segurança 
biológica em laboratórios para a doença do novo corona-
vírus] (COVID-19);47

• entregar todas as amostras manualmente, sempre que 
possível. Não usar sistemas com tubos pneumáticos para 
transportar amostras;

• documentar claramente o nome completo do paciente, 
data de nascimento e diagnóstico clínico do caso suspeito 
de COVID-19, no formulário de pedido de exame labo-
ratorial. Informar ao laboratório competente, assim que 
possível, que a amostra está sendo transportada.

Considerações para procedimentos cirúrgicos

A decisão de operar um paciente não deve se basear no status 
de COVID-19 da pessoa em questão, mas sim na necessidade 
(por ex., trauma ou emergência), nos riscos e benefícios da 
cirurgia (por ex., desfechos potencialmente fatais ou danos 
ao paciente caso a cirurgia seja adiada), e condições clínicas 
do paciente. Dados recentes apontam para uma alta propor-
ção de complicações pulmonares pós-operatórias associadas 
a uma maior mortalidade em pacientes com COVID-19.48 No 
contexto da pandemia de COVID-19, todos os procedimentos 
cirúrgicos trazem riscos, tanto para trabalhadores da saúde 
quanto para pacientes.49 Como parte de sua prática clínica 
de rotina, os trabalhadores da saúde devem usar precauções 
padrão e avaliar o risco potencial de exposição a materiais 
infectantes. Essas precauções devem incluir controles de en-
genharia que reduzam a exposição a materiais infectantes, 
controles administrativos e uso de EPIs.2,5

Deve-se considerar o seguinte antes da realização de um pro-
cedimento cirúrgico:

Considerações gerais
• considerar se intervenções ou tratamentos não cirúrgi-

cos poderiam ser uma alternativa;
• adiar cirurgias eletivas em áreas com transmissão co-

munitária para minimizar o risco ao paciente e à equi-
pe médica, e também para aumentar a capacidade de 

leitos convencionais, leitos de UTI e ventiladores du-
rante o surto;

• caso o procedimento cirúrgico não possa ser adiado 
(por ex., urgência), uma avaliação de risco minuciosa 
deve ser feita para rastrear sinais e sintomas de CO-
VID-19 e levantar o histórico de exposição do pacien-
te à doença;50

• pacientes com sinais e sintomas de COVID-19 devem 
ser submetidos a teste molecular de amostras do tra-
to respiratório superior, como swab nasofaríngeo ou 
orofaríngeo, se disponível. 47 No entanto, cirurgias ur-
gentes não devem ser adiadas caso não haja testes dis-
poníveis, e as precauções de PCI devem se basear em 
uma avaliação minuciosa de risco para COVID-19; 49

• dependendo da capacidade local de testagem e inten-
sidade da transmissão na área em questão, alguns ser-
viços de saúde podem avaliar a possibilidade de testar 
os pacientes para COVID-19 antes do procedimento 
cirúrgico, independentemente da avaliação de risco 
para COVID-19. No entanto, há várias limitações a 
essa prática:
 – demoras nos resultados podem afetar procedimen-

tos cirúrgico urgentes e aumentar a morbidade e a 
mortalidade;

 – resultados negativos durante o período de incu-
bação, com pacientes tornando-se infecciosos 
posteriormente;51

 – resultados falsos negativos, dependendo do méto-
do de teste utilizado;

 – falsa sensação de segurança, caso o teste seja ne-
gativo, levando a um relaxamento na adesão a me-
didas de PCI;

 – um teste molecular positivo que permaneça posi-
tivo por 6 a 8 semanas devido à presença de frag-
mentos de RNA viral pode levar a adiamentos de 
cirurgias necessárias.

• caso a urgência do procedimento cirúrgico não per-
mita tempo suficiente para testagem, ou caso não haja 
testes disponíveis, pacientes com sinais de COVID-19 
devem ser submetidos a radiografia, tomografia com-
putadorizada (TC) ou ultrassom do tórax, se disponí-
veis, para fins de diagnóstico inicial e estabelecimento 
de linha de base para monitoramento do paciente;29,52 

• evitar PGAs, se possível;
• se o tempo permitir, ferramentas de estratificação de 

risco pré-operatório, como POTTER e NELA, podem 
ajudar a orientar o prognóstico.53

Procedimentos cirúrgicos em pacientes com suspeita ou con-
firmação de COVID-19

• Quando os procedimentos cirúrgicos em pacientes de 
COVID-19 não puderem ser adiados, a equipe na sala 
de cirurgia deve observar precauções de contato e go-
tículas, incluindo o uso de máscara cirúrgica, proteção 
ocular (ou seja, face shield ou óculos de proteção), 
luvas e avental (capotes devem ser usados caso os 
aventais não sejam impermeáveis e a equipe precise 
realizar procedimento com geração de grandes volu-
mes de fluidos).

• Um respirador de partículas (ou seja N95, PFF2 ou 
equivalente) deve ser usado em vez da máscara cirúr-
gica, caso exista a possibilidade de PGAs previstos ou 
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imprevistos (ver a lista de PGAs no item 3.3 anterior) 
ou o procedimento envolva regiões anatômicas em 
que a carga viral do vírus pode ser alta (por ex., nariz, 
orofaringe, trato respiratório).54,55 

• Por ser difícil prever a necessidade de realização de 
PGAs antes do procedimento cirúrgico, os trabalhado-
res da saúde podem usar respiradores de partículas du-
rante a realização de procedimentos cirúrgicos em pa-
cientes com suspeita ou confirmação de COVID-19, 
quando esses equipamentos estiverem disponíveis. 
Respiradores com válvula de exalação não devem ser 
usados durante procedimentos cirúrgicos, já que o ar 
exalado não filtrado acaba comprometendo o campo 
estéril.

Pacientes de COVID-19 devem usar máscara cirúrgica du-
rante o transporte ao centro cirúrgico, se tolerado

• a equipe de transporte deve observar as precauções 
de contato e gotículas ao transportar pacientes com 
suspeita ou confirmação de COVID-19 ao centro 
cirúrgico;

• idealmente, deve-se usar uma sala com pressão nega-
tiva para anestesia e intubação, se disponível (consul-
tar a seção de ventilação para ver os requisitos para 
salas com pressão negativa) No entanto, caso não haja 
sala com pressão negativa disponível, a intubação 
deve ocorrer na sala de cirurgia onde o procedimento 
será realizado, e um respirador de partículas deve ser 
usado pelos profissionais presentes na sala;54

• uma ou mais salas de cirurgia podem ser reservadas 
para procedimentos cirúrgicos em pacientes de CO-
VID-19. Essas salas devem, idealmente, estar loca-
lizadas no ponto mais distante da ala cirúrgica, para 
evitar áreas com alto fluxo de pessoal, e também 
podem ser usadas para procedimentos cirúrgicos em 
outros pacientes após limpeza terminal, caso não 
possam ser reservadas exclusivamente a pacientes de 
COVID-19;49,52

• a equipe cirúrgica dentro da sala deve se limitar aos 
profissionais essenciais;

• as salas de cirurgia construídas para esse fim já de-
vem ter uma alta taxa de ventilação (15-20 ACH) 
e a porta deve permanecer fechada durante os 
procedimentos;37,38

• deve-se realizar limpeza terminal após cada procedi-
mento cirúrgico, de acordo com as recomendações de 
limpeza e desinfecção para COVID-19;12, 13

• todos os instrumentos cirúrgicos devem ser submeti-
dos aos procedimentos padrão de transporte, limpeza 
e esterilização. Máscaras cirúrgicas, proteção ocular, 
luvas e aventais devem ser usados pelos profissionais 
responsáveis pela limpeza desses instrumentos antes 
da esterilização.5,52

Procedimentos cirúrgicos em pacientes cujo status de CO-
VID-19 é desconhecido

• em áreas com transmissão comunitária, a equipe de 
transporte deve usar máscara cirúrgica ao transportar 
pacientes ao centro cirúrgico.31 Alguns países e servi-
ços de saúde em áreas com transmissão comunitária 
também podem considerar o uso de máscaras cirúr-
gicas por pacientes que não estejam intubados e que 

consigam tolerar o uso durante o transporte ao centro 
cirúrgico;52

• as precauções de contato e gotículas devem ser ob-
servadas pela equipe cirúrgica. Em serviços de saúde 
localizados em área com transmissão comunitária que 
não tenham capacidade de testagem de COVID-19, ou 
caso o teste não possa ser realizado devido à urgência 
do procedimento, um respirador de partículas pode 
ser usado em vez da máscara cirúrgica, caso exista a 
possibilidade de PGAs previstos ou imprevistos (ver a 
lista de PGAs no item 3.3 anterior), ou caso o proce-
dimento envolva regiões anatômicas em que a carga 
viral do vírus da COVID-19 pode ser alta (por ex., 
nariz, orofaringe, trato respiratório); 55

• deve-se realizar limpeza terminal da sala cirúr-
gica, usando práticas convencionais de limpeza 
hospitalar.12,13

Recomendações para atendimento 
ambulatorial

Os princípios básicos de PCI e as precauções padrão devem 
ser aplicados em todos os serviços de saúde, inclusive no con-
texto ambulatorial e de atenção primária.56 Para a COVID-19, 
as medidas a seguir devem ser adotadas:

• considerar alternativas às consultas ambulatoriais presen-
ciais, usando telemedicina (por ex., consultas por telefone 
ou videoconferência por celular) para prestar suporte clí-
nico sem contato direto com o paciente; 57

• rastreamento, reconhecimento precoce e isolamento de 
pacientes com suspeita de COVID-19;

• ênfase na higienização das mãos, higiene respiratória e 
uso de máscaras cirúrgicas por pacientes com sintomas 
respiratórios;

• uso apropriado das precauções de contato e gotículas 
ao realizar exame clínico em pacientes com suspeita de 
COVID-19;

• priorização do atendimento a pacientes sintomáticos;
• quando pacientes sintomáticos precisarem aguardar, as-

segurar que fiquem em uma área separada, onde possam 
se sentar a pelo menos 1 metro de distância, e que tenham 
acesso a máscaras cirúrgicas;

• instruir os pacientes e familiares quanto ao reconheci-
mento precoce dos sintomas, precauções básicas a serem 
usadas, e qual serviço de saúde eles devem procurar caso 
algum familiar apresente sinais de COVID-19.

Manejo de cadáveres

Os trabalhadores da saúde devem fazer uma análise prelimi-
nar e avaliação de risco antes de realizar qualquer atividade 
relativa ao manejo de cadáveres com suspeita ou confirmação 
de COVID-19, e seguir as orientações de PCI da OMS para o 
manejo seguro de cadáveres no contexto da COVID-19.58 Os 
trabalhadores da saúde devem:

• higienizar as mãos antes e depois de manusear o cadáver;
• usar EPIs adequados, com base no nível de interação com 

o cadáver e a avaliação de risco (por ex., uso de proteção 
ocular e máscaras cirúrgicas, além das luvas e avental ou 
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capote impermeável, caso haja risco de respingos de flui-
dos corporais durante o manuseio do cadáver);5

• assegurar que quaisquer fluidos corporais que possam va-
zar dos orifícios sejam contidos, e cobrir o cadáver com 
um tecido ao transferi-lo para a área do necrotério;

• não participar de nenhuma outra atividade durante o ma-
nuseio ou preparação do cadáver;

• desinfetar todos os equipamentos não descartáveis usados 
durante o manuseio do cadáver, de acordo com a orienta-
ção da OMS sobre limpeza e desinfecção no contexto da 
COVID-19;13

• remover e descartar corretamente os EPIs no final (ver 
o vídeo sobre EPIs em https://openwho.org/courses/
IPC-PPE-EN).

Não é necessário usar sacos mortuários para a COVID-19, 
embora estes possam ser usados por outros motivos, como 
vazamento excessivo de fluidos corporais ou ausência de ne-
crotério com refrigeração, principalmente em países de cli-
ma quente. Caso mais de 24 horas tenham se passado desde 
o óbito, ou caso não haja previsão de enterro/cremação nas 
próximas 24–48 horas, um segundo saco mortuário pode ser 
usado.

Monitoramento e avaliação de práticas de PCI

Uma série de indicadores-chave de desempenho (em inglês, 
key performance indicators, ou KPIs) de processos, dados e 
desfechos são recomendados no Strategic Preparedness and 
Response Plan Monitoring and Evaluation Framework [Mo-
delo de Monitoramento e Avaliação de Plano Estratégico de 
Preparação e Resposta].59

A implementação correta das medidas de PCI permite mini-
mizar a propagação do vírus da COVID-19 em serviços de 
saúde. Diversas ferramentas foram desenvolvidas para servi-
ços de saúde e agentes de saúde pública, para avaliar o nível 
de prontidão dos serviços de saúde para identificação e aten-
dimento seguro a pacientes de COVID-19, e também para 
monitoramento e avaliação da implementação de medidas 
de PCI. Os serviços de saúde devem considerar o uso des-
sas ferramentas para identificar lacunas de PCI e monitorar 
o progresso para solucioná-las. A OMS está elaborando uma 
ferramenta de prontidão de serviços de saúde, que estará dis-
ponível na página de orientação técnica sobre a COVID-19 
da OMS. Outras ferramentas gerais e avaliações mais apro-
fundadas de PCI estão disponíveis, incluindo:

• checklist de prontidão de hospitais para a COVID-19, 
do Escritório Regional da OMS na Europa e da Orga-
nização Panamericana da Saúde

• avaliação de prontidão de serviços de saúde para CO-
VID-19 do CDC

• checklist e ferramenta de monitoramento para triagem 
de casos suspeitos de COVID-19 do CDC

Também estão disponíveis um protocolo de vigilância da 
OMS para coleta de dados entre trabalhadores da saúde in-
fectados com o vírus da COVID-19 e um estudo de caso-
-controle avaliando os fatores de risco de COVID-19 entre 
trabalhadores da saúde.60,61

Agradecimentos

A orientação inicial, em que esta se baseia, foi parcialmen-
te embasada pela orientação de PCI para MERS-CoV,1 bem 
como em consulta ao Grupo Ad-Hoc de Elaboração de 
Orientações de PCI do Programa de Emergências em Saúde 
(WHE) da OMS, bem como o Painel Consultivo Ad-Hoc de 
Especialistas em Prevenção e Controle de Infecção para Pre-
paração, Prontidão e Resposta à COVID-19 do Programa de 
Emergências em Saúde (WHE) da OMS, e outros especialis-
tas internacionais. A OMS agradece a todos aqueles envolvi-
dos na elaboração e atualização dos documentos de PCI para 
o MERS-CoV.

A OMS agradece aos colaboradores a seguir por seu trabalho 
de revisão (em ordem alfabética):

Grupo Ad-Hoc de Elaboração de Orientações de PCI do 
Programa de Emergências em Saúde (WHE) da OMS (em 
ordem alfabética):

Jameela Alsalman, Ministério da Saúde, Bahrein; Anucha Api-
sarnthanarak, Thammsat University Hospital, Tailândia; Baba 
Aye, Public Services International, França; Gregory Built, 
UNICEF, Estados Unidos da América (EUA); Roger Chou, 
Oregon Health Science University, EUA; May Chu, Colora-
do School of Public Health, EUA; John Conly, Alberta Health 
Services, Canadá; Barry Cookson, University College Lon-
don, Reino Unido; Nizam Damani, Southern Health & Social 
Care Trust, Reino Unido; Dale Fisher, Global outbreak alert 
and response network (GOARN), Cingapura; Tiouiri Benais-
sa Hanene, CHU La Rabta, Tunísia; Joost Hopman, Radboud 
University Medical Center, Holanda; Mushtuq Husain, Institu-
te of Epidemiology, Disease Control & Research, Bangladesh; 
Kushlani Jayatilleke, Sri Jayewardenapura General Hospital, 
Sri Lanka; Seto Wing Jong, School of Public Health, Região 
Administrativa Especial (RAE) de Hong Kong, China; Souha 
Kanj, American University of Beirut Medical Center, Líbano; 
Daniele Lantagne, Tufts University, EUA; Fernanda Lessa, 
Centers for Disease Control and Prevention, EUA; Anna Le-
vin, Universidade de São Paulo, Brasil; Ling Moi Lin, Sing 
Health, Cingapura; Caline Mattar, World Health Professions 
Alliance, EUA; Mary-Louise McLaws, University of New 
South Wales, Austrália; Geeta Mehta, Journal of Patient Safety 
and Infection Control, Índia; Shaheen Mehtar, Infection Con-
trol Africa Network, África do Sul; Ziad Memish, Ministério 
da Saúde, Arábia Saudita; Babacar Ndoye, Infection Control 
Africa Network, Senegal; Fernando Otaiza, Ministério da Saú-
de, Chile; Diamantis Plachouras, European Centre for Disease 
Prevention and Control, Suécia; Maria Clara Padoveze, School 
of Nursing, Universidade de São Paulo, Brasil; Mathias Pletz, 
Jena University, Alemanha; Marina Salvadori, Public Health 
Agency of Canada, Canadá; Mitchell Schwaber, Ministério da 
Saúde, Israel; Nandini Shetty, Public Health England, Reino 
Unido; Mark Sobsey, University of North Carolina, EUA; Paul 
Ananth Tambyah, National University Hospital, Cingapura; 
Andreas Voss, Canisus- Wilhelmina Ziekenhuis, Holanda e 
Walter Zingg, Hôpitaux Universitaires de Genève, Suíça;

Painel Consultivo Ad-Hoc de Especialistas em Prevenção 
e Controle de Infecção (PCI) para Preparação, Prontidão 
e Resposta à COVID-19 do Programa de Emergências em 

https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN
https://openwho.org/courses/IPC-PPE-EN
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance-publications
https://www.paho.org/en/documents/hospital-readiness-checklist-covid-19
https://www.paho.org/en/documents/hospital-readiness-checklist-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/healthcare-facility-readiness-assessment.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/healthcare-facility-readiness-assessment.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/non-US-HCF-triage-checklist.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/non-US-HCF-triage-checklist.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/non-US-HCF-triage-checklist.pdf


Prevenção e controle de infecção na atenção à saúde quando houver suspeita ou confirmação da doença do novo coronavírus (COVID-19)

11

Saúde da OMS, além de outros especialistas internacio-
nais, incluindo (em ordem alfabética):

Mardjan Arvand, Robert Koch Institute Nordufer, Dinamar-
ca; Elizabeth Bancroft, Centers for Disease Control and Pre-
vention, EUA; Gail Carson, ISARIC Global Support Centre, 
Reino Unido; Larry Chu, Stanford University School of Me-
dicine, EUA; Shan-Chwen Chang, National Taiwan Univer-
sity, Taiwan, Feng-Yee Chang, National Defense Medical 
Center, Taiwan; Steven Chu, Stanford University, EUA; Yi 
Cui, Stanford University, EUA; Jane Davies, Médecins Sans 
Frontières, Holanda; Katherine Defalco, Public Health Agen-
cy of Canada, Canadá; Kathleen Dunn, Public Health Agen-
cy of Canada; Janine Goss, Public Health England, Reino 
Unido; Alison Holmes, Imperial College, Reino Unido; Paul 
Hunter, University of East Anglia, Reino Unido; Giuseppe 
Ippolito, Instituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro 
Spallanzani, Itália; Marimuthu Kalisvar, Tan Tock Seng Hos-
pital, Cingapura; Dan Lebowitz, Hopitaux Universitaires de 
Genève, Suíça; Outi Lyytikainen, Finlândia; F. Mauro Orsini, 
Ministério da Saúde, Santiago, Chile; Benjamin Park, Cen-
ters for Disease Control and Prevention, EUA; Trish Perl, UT 
Southwestern, EUA; Didier Pittet, Hopitaux Universitaires 
de Genève, and Faculty of Medicine, Geneva, Suíça; Amy 
Price, Stanford University School of Medicine, EUA; Supri-
ya Sharma, Public Health Canada; Nalini Singh, The George 
Washington University, EUA; Rachel Smith, Centers for Di-
sease Control and Prevention, EUA; Jorgen Stassinjns, Mé-
decins Sans Frontières, Holanda and Sara Tomczyk, Robert 
Koch Institute, Alemanha.

Grupo Ad-Hoc de Engenheiros Especializados em Venti-
lação do Programa de Emergências em Saúde da OMS 
(em ordem alfabética):

William Bahnfleth, Pennsylvania State University, EUA; 
Jim Crabb, Mazzetti, EUA; Stephanie J. Dancer, Edinburgh 
Napier University and NHS Lanarkshire, Escócia; Jose- Luis 
Jimenez, University of Colorado at Boulder, EUA; Jarek 
Kurnitski, Tallinn University of Technology, Estônia; Yuguo 
Li, The University of Hong Kong, RAE Hong Kong, Chi-
na; Marcel Loomans, Eindhoven University of Technology 
(TU/e), Holanda; Livio Mazzarella, AiCARR, Politecnico di 
Milano, Itália; Arsen Krikor Melikov, University of Denmark, 
Dinamarca; Shelly Miller, University of Colorado, Boulder, 
EUA; Donald K. Milton, University of Maryland, EUA; Lidia 
Morawska, Queensland University of Technology, Austrália; 
Peter V. Nielsen, Aalborg University, Dinamarca; Catherine 
Noakes, University of Leeds, Reino Unido; Molly Patrick, 
Centers for Disease Control and Prevention, EUA; Chandra 
Sekhar, National University of Singapore, Cingapura; Olli 
Seppänen, Aalto University, Finlândia; Julian Wei-Tze Tang, 
University Leicester, Reino Unido; Kwok Wai Tham, Natio-
nal University of Singapore, Cingapura e Pawel Wargocki, 
University of Denmark, Dinamarca.

Secretaria da OMS: Benedetta Allegranzi, Gertrude Avortri, 
Mekdim Ayana, Hanan Balkhy, April Baller, Elizabeth Barre-
ra-Cancedda, Anjana Bhushan, Anja Borojevic, Sylvie Briand, 
Alessandro Cassini, Giorgio Cometto, Ana Paula Coutinho 
Rehse, Carmem Da Silva, Nino Dal Dayanguirang, Sophie 
Harriet Dennis, Michele Di Marco, Janet Diaz , Sergey Ere-

min, Dennis Falzon, Luca Fontana, Dennis Nathan Ford, Jo-
nas Gonseth-Garcia, Rebecca Grant, Tom Grein, Ivan Ivanov, 
Landry Kabego, Pierre Claver Kariyo, Ying Ling Lin, Ornella 
Lincetto, Madison Moon, Takeshi Nishijima, Kevin Babila 
Ousman, Pillar Ramon- Pardo, Pryanka Relan, Paul Rogers, 
Nahoko Shindo, Carmem Lucia Pessoa da Silva, Alice Simni-
ceanu, Anna Silenzi, Valeska Stempliuk, Maha Talaat Ismail, 
Joao Paulo Toledo, Anthony Twywan, Maria Van Kerkhove, 
Vicky Willet, Masahiro Zakoji, Bassim Zayed e Matteo Zignol.

Referências
1. Infection prevention and control during health-care for 

probable or confirmed cases of Middle East respiratory 
syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection: interim 
guidance, updated October 2019. Geneva: World Health 
Organization; 2019 (disponível em https://apps.who.int/iris/
handle/10665/174652, acesso em 17 de janeiro de 2020).

2. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-
prone acute respiratory infections in health care: WHO 
guidelines. Geneva: World Health Organization; 2014 
(disponível em http://apps.who.int/iris/10665/112656/, acesso 
em 15 de junho de 2020).

3. Guidelines on core components of infection prevention 
and control programmes at the national and acute health 
care facility level. Geneva: World Health Organization; 
2016 (disponível em: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/251730/1/9789 241549929-eng.pdf, acesso 
em 20 de janeiro de 2020).

4. Minimum requirements for infection prevention and 
control. Geneva: World Health Organization; 2019 
(disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/hand
le/10665/330080/9789241516945-eng.pdf, acesso em 20 de 
janeiro de 2020).

5. Rational use of personal protective equipment for coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health 
Organization; 2020 (disponível em : https://apps.who.int/iris/
rest/bitstreams/1274340/retriev e, acesso em 15 de junho de 
2020).

6. Clinical management of COVID-19. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (disponível em: https://apps.who.int/iris/
rest/bitstreams/1278777/retriev e, acesso em 15 de junho de 
2020).

7. Abobaker A, Raba AA, Alzwi A. Extrapulmonary and atypical 
clinical presentations of COVID-19 [published online ahead 
of print, 2020 Jun 10]. J Med Virol. 2020;10.1002/jmv.26157. 
doi:10.1002/jmv.26157.

8. WHO guidelines on hand hygiene in health care: first global 
patient safety challenge – clean care is safer care. Geneva: 
World Health Organization; 2009 (disponível em: https://apps.
who.int/iris/handle/10665/44102, acesso em 16 de junho de 
2020).

9. Higiene das mãos: Why, How & When? Geneva: World Health 
Organization; 2009 (disponível em: https://www.who.int/
gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_ How_and_When_Brochure.
pdf, acesso em 15 de junho de 2020).

10. How to put on and take off personal protective equipment 
(PPE). Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível 
em: https://www.who.int/csr/resources/publications/putonta 
keoffPPE/en/, acesso em 16 de junho de 2020).

11. Honda H, Iwata K. Personal protective equipment and 
improving compliance among healthcare workers in high-risk 
settings. Curr Opin Infect Dis. 2016;29(4):400-406.

https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652
https://apps.who.int/iris/handle/10665/174652
http://apps.who.int/iris/10665/112656/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251730/1/9789241549929-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251730/1/9789241549929-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/251730/1/9789241549929-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330080/9789241516945-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330080/9789241516945-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330080/9789241516945-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1274340/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278777/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278777/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278777/retrieve
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44102
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44102
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/Hand_Hygiene_Why_How_and_When_Brochure.pdf
https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoffPPE/en/
https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoffPPE/en/
https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoffPPE/en/


Prevenção e controle de infecção na atenção à saúde quando houver suspeita ou confirmação da doença do novo coronavírus (COVID-19)

12

12. CDC and ICAN. Best Practices for Environmental Cleaning 
in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings. Atlanta, 
GA: US Department of Health and Human Services, CDC; 
Cape Town, South Africa: Infection Control Africa Network; 
2019 (disponível em: https://www.cdc.gov/hai/prevent/
resource- limited/environmental-cleaning.html and http://www.
icanetwork.co.za/icanguideline2019/, acesso em 20 de janeiro 
de 2020).

13. Cleaning and disinfection of environmental surfaces in the 
context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 
2020 (disponível em: https://apps.who.int/iris/rest/
bitstreams/1277966/retriev e, acesso em 16 de junho de 2020).

14. Rutala, WA, Weber, DJ., 2019. Best practices for disinfection 
of noncritical environmental surfaces and equipment in health 
care facilities: A bundle approach. Am J Infect Control 47, 
A96–A105.

15. Decontamination and reprocessing of medical devices for 
health care facilities. Geneva: World Health Organization; 2016 
(disponível em: https://www.who.int/infection- prevention/
publications/decontamination/en/, acesso em 16 de junho de 
2020).

16. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the 
COVID-19 virus: interim guidance. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (disponível em: https://apps.who.int/iris/
rest/bitstreams/1275547/retriev e, acesso em 16 de junho de 
2020).

17. Liu J, Liao X, Qian S et al. Community transmission of severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2, Shenzhen, China, 
2020. Emerg Infect Dis 2020 doi.org/10.3201/eid2606.200239

18. Chan J, Yuan S, Kok K et al. A familial cluster of pneumonia 
associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-
to-person transmission: a study of a family cluster. Lancet 2020 
doi: 10.1016/S0140- 6736(20)30154-9

19. Li Q, Guan X, Wu P, et al. Early transmission dynamics in 
Wuhan, China, of novel coronavirus-infected pneumonia. N 
Engl J Med 2020; doi:10.1056/NEJMoa2001316.

20. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients 
infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet 
2020; 395: 497–506.

21. Burke RM, Midgley CM, Dratch A ,et al. Active monitoring 
of persons exposed to patients with confirmed COVID-19 — 
United States, January– February 2020. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep. 2020 doi: 10.15585/mmwr.mm6909e1external icon.

22. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) 16-24 February 2020 [Internet]. 
Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível em: 
https://www.who.int/docs/default- source/coronaviruse/who-
china-joint-mission-on-covid- 19-final-report.pdf, acesso em 
16 de junho de 2020).

23. Ong SW, Tan YK, Chia PY, et al. Air, surface environmental, 
and personal protective equipment contamination by Severe 
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
from a symptomatic patient. JAMA. 2020; 323: 1610–1612.
doi: 10.1001/jama.2020.3227.

24. Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. 
Aerosol generating procedures and risk of transmission of 
acute respiratory infections to healthcare workers: a systematic 
review. PLoS One. 2012;7:e35797. doi: 10.1371/journal.
pone.0035797.

25. Chia PY, Coleman KK, Tan YK, et al. Detection of air and 
surface contamination by SARS-CoV-2 in hospital rooms of 

infected patients. Nat Commun. 2020; 11: 2800. doi: 10.1038/
s41467-020-16670-2.

26. Santarpia JL, Rivera DN, Herrera V, et al. Aerosol 
and Surface Transmission Potential of SARS-CoV-2. 
medRxiv 2020.03.23.20039446; doi: https://doi.
org/10.1101/2020.03.23.20039446

27. van Doremalen N, Morris D, Bushmaker T et al. Aerosol and 
Surface Stability of SARS-CoV-2 as compared with SARS-
CoV-1. New Engl J Med 2020 382, 1564–1567 doi: 10.1056/
NEJMc2004973

28. Atkinson J, Chartier Y, Pessoa-Silva CK, Jensen P, Li Y, Seto 
WH, editors. Natural ventilation for infection control in health 
care settings. Geneva: World Health Organization; 2009 
(disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44167, 
acesso em 16 de junho de 2020).

29. Use of chest imaging in COVID-19. Geneva: World Health 
Organization; 2020 (disponível em: https://apps.who.int/iris/
rest/bitstreams/1280128/retriev e, acesso em 16 de junho de 
2020).

30. Chu DK, Akl EA, Duda S, Solo K, Yaacoub S, Schünemann 
HJ, COVID-19 Systematic Urgent Review Group Effort 
(SURGE) study authors. Physical distancing, face masks, 
and eye protection to prevent person-to-person transmission 
of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet. 2020 June 1. doi: 10.1016/
S0140- 6736(20)31142-9/

31. Advice on the use of masks in the context of COVID-19. 
Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível em: 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279750/retriev e, 
acesso em 16 de junho de 2020).

32. Hui DS. Epidemic and emerging coronaviruses (severe 
acute respiratory syndrome and Middle East respiratory 
syndrome). Clin Chest Med. 201738:71−86. doi:10.1016/j.
ccm.2016.11.007.

33. Heinzerling A, Stuckey MJ, Scheuer T, et al. Transmission 
of COVID-19 to health care personnel during exposures to a 
hospitalized patient — Solano County, California, February 
2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2020;69:472–476. doi: 
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e5

34. How to perform a particulate respirator seal check. Geneva: 
World Health Organization; 2008 (disponível em: http://www.
who.int/csr/resources/publications/respirato rsealcheck/en/, 
acesso em 16 de junho de 2020).

35. Severe acute respiratory infections treatment centre. Geneva: 
World Health Organization; 2020 (disponível em: https://apps.
who.int/iris/rest/bitstreams/1273270/retriev e, acesso em 16 de 
junho de 2020).

36. Modes of transmission of virus causing COVID-19: 
implications for IPC precaution recommendations. Scientific 
Brief 29 March 2020. Geneva: World Health Organization; 
2020 (disponível em: https://apps.who.int/iris/rest/
bitstreams/1273262/retriev e, acesso em 16 de junho de 2020).

37. ASHRAE 170-2017. Ventilation of Health Care Facilities 
(disponível em: https://www.techstreet.com/ashrae/standards/
ashrae- 170- 2017?product_id=1999079&ashrae_auth_
token=12ce7 b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36 , acesso em 
16 de junho de 2020)

38. Guidelines for Environmental Control in Health care Facilities. 
Recommendations of CDC and the Healthcare Infection 
Control Practices Advisory Committee (HICPAC), 2003; 
updated July 2019 (disponível em: https://www.cdc.gov/

https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/environmental-cleaning.html
https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/environmental-cleaning.html
https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/environmental-cleaning.html
http://www.icanetwork.co.za/icanguideline2019/
http://www.icanetwork.co.za/icanguideline2019/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277966/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277966/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277966/retrieve
https://www.who.int/infection-prevention/publications/decontamination/en/
https://www.who.int/infection-prevention/publications/decontamination/en/
https://www.who.int/infection-prevention/publications/decontamination/en/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275547/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275547/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1275547/retrieve
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/44167
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1280128/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1280128/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1280128/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279750/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279750/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279750/retrieve
http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6915e5
http://www.who.int/csr/resources/publications/respiratorsealcheck/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/respiratorsealcheck/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/respiratorsealcheck/en/
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273270/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273270/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273270/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273262/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273262/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1273262/retrieve
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.techstreet.com/ashrae/standards/ashrae-170-2017?product_id=1999079&ashrae_auth_token=12ce7b1d-2e2e-472b-b689-8065208f2e36
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf


Prevenção e controle de infecção na atenção à saúde quando houver suspeita ou confirmação da doença do novo coronavírus (COVID-19)

13

infectioncontrol/pdf/guidelines/en vironmental-guidelines-P.
pdf, acesso em 28 de junho de 2020)

39. Updated briefing & guidance on considerations for the 
ventilation aspects of healthcare facilities for coronavirus 
(updated 27 de abril de 2020). Portsmouth: Institute of 
Healthcare Engineering and Estate Management (disponível 
em https://www.iheem.org.uk/; acesso em 28 de junho de 2020)

40. Shaughnessy RJ et al. Effectiveness of Portable Indoor Air 
Cleaners: Sensory Testing Results. Indoor Air 1994: 4:179-188

41. Li L., Gu J., Shi X., Gong E., Li X., Shao H. Biosafety 
level 3 laboratory for autopsies of patients with severe acute 
respiratory syndrome: principles, practices, and prospects. 
Clinical Infectious Diseases. 2005; 41:815– 821

42. Wen Z, et al. Assessment of the risk of infectious aerosols 
leaking to the environment from BSL-3 laboratory HEPA air 
filtration systems using model bacterial aerosols. Particuology. 
2014; 13: 82–87.

43. Fisk WJ, Faulkner D, Palonen J, Seppanen O. Performance and 
costs of particle air filtration technologies. Indoor Air 2002; 12: 
223-34. https://doi.org/10.1034/j.1600-0668.2002.01136.x

44. CDC. Environmental control for tuberculosis: Basic Upper-
Room Ultraviolet Germicidal Irradiation Guidelines for 
Healthcare Settings. 2009.

45. Mamahlodi MT. Potential benefits and harms of the use of 
UV radiation in transmission of tuberculosis in South African 
health facilities. J Public Health Afr. 2019 May 3; 10: 742.

46. Jefferson T, Del Mar CB, Dooley L, Ferroni E, Al- Ansary LA, 
Bawazeer GA et al. Physical interventions to interrupt or reduce 
the spread of respiratory viruses. Cochrane Database Syst. 
Rev. 2011, 7:CD006207 (disponível em http://onlinelibrary.
wiley.com/doi/10.1002/14651858.C D006207.pub4/
abstract;jsessionid=074644E776469A4 CFB54F28D01B82835.
d03t02. acesso em 16 de junho de 2020).

47. Lan L, Xu D, Ye G, Xia C, Wang S, Li Y, Xu H. Positive 
RT-PCR Test Results in Patients Recovered From COVID-19. 
JAMA. 2020 Feb 27.

48. Laboratory biosafety guidance related to coronavirus 
disease (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 
2020 (disponível em: , https://apps.who.int/iris/rest/
bitstreams/1277819/retriev e, acesso em 16 de junho de 2020).

49. COVIDSurg Collaborative. Mortality and pulmonary 
complications in patients undergoing surgery with 
perioperative SARS-CoV-2 infection: an international 
cohort study. Lancet. 2020 May 29 doi: 10.1016/S0140-
6736(20)31182-X [Epub ahead of print].

50. The Pandemic Surgery Guidance Consortium (PSGC). 
COVID-19: Pandemic surgery guidance. EDP Sciences, 2020 
(disponível em: https://www.4open- sciences.org/articles/
fopen/abs/2020/01/fopen200002s/f open200002s.html, acesso 
em 23June 2020)

51. Global surveillance for COVID-19 caused by human infection 
with COVID-19 virus: interim guidance. Geneva: World Health 
Organization; 2020. (disponível em: https://apps.who.int/iris/
rest/bitstreams/1272502/retrieve, acesso em 16 de junho de 
2020)

52. Kucirka LM, Lauer SA, Laeyendecker O, Boon D, Lessler 
J.Variation in False-Negative Rate of Reverse Transcriptase 

Polymerase Chain Reaction–Based SARS-CoV-2 Tests by 
Time Since Exposure. Ann Intern Med. 2020 May 13 : M20-
1495. doi: 10.7326/M20-1495.

53. Coimbra R, Edwards S, Kurihara H, et al. European Society of 
Trauma and Emergency Surgery (ESTES) recommendations 
for trauma and emergency surgery preparation during times of 
COVID-19 infection. Eur J Trauma Emerg Surg. 2020 Apr 17: 
1–6. doi: 10.1007/s00068-020-01364-7

54. Bertsimas D, Dunn J, Velmahos GC, Kaafarani HMA. 
Surgical Risk Is Not Linear: Derivation and Validation of a 
Novel, User-friendly, and Machine-learning-based Predictive 
OpTimal Trees in Emergency Surgery Risk (POTTER) 
Calculator. Ann Surg. 2018;268(4):574-583. doi:10.1097/
SLA.0000000000002956

55. Moletta L, Pierobon ES, Capovilla G, et al. International 
guidelines and recommendations for surgery during Covid-19 
pandemic: A Systematic Review [published online ahead 
of print, 2020 May 23]. Int J Surg. 2020;79:180-188. 
doi:10.1016/j.ijsu.2020.05.061

56. Judson SD, Munster VJ. Nosocomial Transmission of 
Emerging Viruses via Aerosol-Generating Medical Procedures. 
Viruses. 2019;11(10):940. Published 2019 Oct 12. doi:10.3390/
v11100940

57. Community-based health care, including outreach and 
campaigns, in the context of the COVID-19 pandemic. WHO 
and UNICEF, 2020 (disponível em https://www.unicef.org/
media/68811/file/Guidance- Community-based-Health care.
pdf, acesso em 16 de junho de 2020).

58. Telemedicine opportunities and development in member states. 
Geneva: World Health Organization; 2010 (disponível em 
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.
pdf, acesso em 16 de junho de 2020).

59. Infection prevention and control for the safe management of 
a dead body in the context of COVID- 19: interim guidance. 
Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível em 
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retriev e, 
acesso em 16 de junho de 2020).

60. Monitoring and evaluation framework: COVID-19 strategic 
preparedness and response (SPRP). Geneva: World Health 
Organization; 2020 (disponível em: https://www.who.int/
publications/i/item/monitoring- and-evaluation-framework, 
acesso em 16 de junho de 2020).

61. Surveillance protocol for SARS-CoV-2 infection among health 
workers. Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível 
em https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retriev e, 
acesso em 16 de junho de 2020).

62. Assessment of risk factors for coronavirus disease 2019 
(COVID-19) in health workers: protocol for a case- control 
study. Geneva: World Health Organization; 2020 (disponível 
em https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278663/retriev e, 
acesso em 16 de junho de 2020).

A OMS continua acompanhando de perto a situação, atenta a 
quaisquer mudanças que possam afetar esta orientação pro-
visória. Em caso de mudanças, a OMS publicará uma nova 
atualização. Caso contrário, esta orientação provisória é váli-
da por 2 anos após a data de sua publicação.

© Organização Pan-Americana da Saúde 2020.  
Alguns direitos reservados. Esta obra está disponível sob a licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
Número de referência: OPAS-W/BRA/COVID-19/20-100

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf
https://www.iheem.org.uk/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD006207.pub4/abstract;jsessionid=074644E776469A4CFB54F28D01B82835.d03t02
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277819/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277819/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1277819/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272502/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272502/retrieve
https://www.unicef.org/media/68811/file/Guidance-Community-based-Health-Care.pdf
https://www.unicef.org/media/68811/file/Guidance-Community-based-Health-Care.pdf
https://www.unicef.org/media/68811/file/Guidance-Community-based-Health-Care.pdf
https://www.unicef.org/media/68811/file/Guidance-Community-based-Health-Care.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://www.who.int/goe/publications/goe_telemedicine_2010.pdf
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retrieve
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-framework
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-framework
https://www.who.int/publications/i/item/monitoring-and-evaluation-framework
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1272796/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278663/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278663/retrieve
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo

