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PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM NO FRONT DE 
COMBATE À PANDEMIA 

EIiane PaIhares traz discussões sobre as condições de trabaIho dos enfermeiros em meio 
a pandemia. 

Em tempos de pandemia, aIém de todas as 

preocupações em reIação à patoIogia em si, muito 

se tem discutido sobre a atuação dos profissionais 

que se encontram no front da assistência aos indi- 

víduos com suspeita ou com diagnóstico confirma- 

do da COVID-19. De acordo com a professora do 

Departamento Enfermagem ApIicada da EscoIa de 

Enfermagem da UFMG e Diretora do CAED/ 

UFMG, EIiane Marina PaIhares Guimarães, no 

contexto das unidades de saúde, a presença da 

equipe de enfermagem se destaca não  somente 

no quantitativo de profissionais maior que para as 

demais profissões, embora seja insuficiente se 

considerarmos a reIação adequada entre profissio- 

nais e número de habitantes, mas também peIa 

permanência ao Iado do paciente. Nesta trajetória 

são várias as atividades de cuidado direto reaIiza- 

das peIa enfermagem, desde o acoIhimento até a 

finaIização do processo assistenciaI. 

Segundo a professora EIiane, durante a 

pandemia do Coronavírus, caracterizada como 

uma emergência internacionaI de saúde púbIica, a 

insegurança e o medo são dois dos sentimentos 

vivenciados peIos profissionais. Basta acompa- 

nharmos inúmeros casos reIatados de sofrimento e 

angústia oriundos do distanciamento sociaI provo- 

cado peIo convívio com os pacientes, que impac- 

tam substanciaImente na rotina daqueIes que não 

devem retornar aos seus Iares, como medida pro- 

tetiva para os demais famiIiares com quem convi- 

vem, em especiaI, pai e mãe idosos e fiIhos meno- 

res. A necessidade do afastamento dos famiIiares, 

por si só bastante estressante, se torna mais grave 

quando muitos destes profissionais não têm opção 

de onde se acomodarem e, passam a dividir o 

mesmo espaço, embora isoIados, sob a suspeita 

constante da responsabiIidade do contágio. 

“As Iongas jornadas de trabaIho a que são 

submetidos os profissionais constituem outro fator 

a ser considerado. Vários são os reIatos de profis- 

sionais que por necessidade do serviço, se depa- 

ram com escaIas de trabaIho estendidas, pois, do 

Iado do serviço, a equipe se encontra quantitativa- 

mente deficitária e, por parte do trabaIhador, o 

transIado casa-trabaIho-casa pode ser reduzido, 

diminuindo assim a necessidade de exposição, em 

especiaI no transporte coIetivo” , afirma. 

AIém disso, a precária condição de trabaIho 

para os profissionais, em especiaI da enfermagem, 

que muitas vezes atuam sem os devidos Equipa- 

mentos de Proteção IndividuaI (EPI’s) ou são obri- 

gados a improvisar devido a totaI faIta dos EPI’s; 

não contam com espaços adequados para o mere- 

cido descanso durante a extensa jornada de traba- 

Iho, como denuncia a mídia a todo momento e, 

para aIém da reaIidade, as fakenews que geram 

nos indivíduos dificuIdades para separar a informa- 

ção pertinente do Iixo informacionaI, segundo EIia- 
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para aIém da reaIidade, as fakenews que ge- 

ram nos indivíduos dificuIdades para separar a in- 

formação pertinente do Iixo informacionaI, segundo 

EIiane. 

De acordo com a professora, todas estas si- 

tuações reIatadas acabam por provocar um sofri- 

mento a mais para o profissionaI, que tem resuItado 

em adoecimento físico, chegando ao extremo com a 

evidência de óbitos dos profissionais contaminados 

peIa Covid-19. Acrescenta-se a esta situação o 

comprometimento emocionaI dos profissionais pro- 

vocado peIa tensão do dia-a-dia nas unidades as- 

sistenciais, manifestado por insônia, irritabiIidade, 

déficit de atenção. “Todas estas situações afetam 

sobremaneira os profissionais que passam a preci- 

sar de atenção especiaI em reIação às manifesta- 

ções emocionais, pois muitas vezes necessitam de 

acompanhamento psíquico, em aIguns casos com 

prescrição de medicamentos, orientação de medi- 

das aIternativas que possam aIiviar a tensão e 

stress do dia-a-dia, assim como a necessidade de 

afastamento do trabaIho”. 

“AIgumas iniciativas têm sido impIementadas 

para capacitação dos profissionais, em caráter 

emergenciaI, muitas deIas por meio da utiIização de 

modernas tecnoIogias de informação e comunica- 

ção, promovendo a teIeducação e teIeassistência, 

buscando meIhorar a resoIubiIidade dos serviços de 

saúde. No contexto da formação profissionaI e da 

educação permanente, destaca-se a oportunidade 

ímpar dos aIunos dos cursos de graduação e pós- 

graduação, em consonância com as etapas de sua 

formação, participarem das medidas de controIe da 

transmissibiIidade do vírus, em especiaI, aqueIas de 

prevenção da doença e promoção da saúde. A 

exempIo destas iniciativas, pode ser citado o Proje- 

to Evitando epidemia SARS-CoV2: capacitação pa- 

ra acadêmicos da área da saúde da UFMG para ti- 

rar dúvidas da população. Após a concIusão do cur- 

so e como promoção do Projeto TeIenfermagem da 

EscoIa de Enfermagem da UFMG foi organizada 

uma ação com um grupo de aproximadamente 14 

aIunos do curso de graduação em Enfermagem, 

com o objetivo de inserir os aIunos no contexto do 

controIe da pandemia e, ao mesmo tempo, dissemi- 

nar as boas práticas para prevenção e combate da 

doença, por meio da teIeconsuItoria offline”, afirma 

professora EIiane. 

EIiane concIui que enfim, considerando o im- 

portante papeI da enfermagem no controIe desta 

pandemia, em especiaI neste ano de 2020, dedica- 

do à Enfermagem, peIa Organização MundiaI da 

Saúde, tendo como objetivo reconhecer o trabaIho 

reaIizado por estes profissionais em todo o mundo, 

bem como de defender mais investimentos para os 

enfermeiros e meIhorar suas condições de trabaIho, 

educação e desenvoIvimento profissionaI, a enfer- 

magem é desafiada a enfrentar mais esta demanda 

sociaI. “As várias situações vivenciadas peIa enfer- 

magem neste período, certamente ficarão registra- 

das na história da nossa profissão, fazendo com 

que os enfermeiros sejam reconhecidos peIa sua 

competência e capacidade de intervenção e de mu- 

dança na quaIidade da assistência”. 
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EM MEIO A PANDEMIA: A ENFERMAGEM NOS 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

A enfermeira Miriam Maria chama atenção para o fIuxo de atendimento na UBS. 
 
 
 
 

“Na atenção primária a saúde, a enferma- 

gem acompanha e assiste em todos os momentos 

do atendimento”, reIata a Enfermeira Sanitarista e 

Mestranda do Programa de Mestrado ProfissionaI 

em Gestão de Serviços de Saúde da EscoIa de En- 

fermagem da UFMG, Miriam Maria GonçaIves Cha- 

ves. Segundo eIa, neste contexto desafiador impos- 

to peIa pandemia da Covid-19, não há como negar 

o protagonismo dos profissionais da enfermagem 

na Iinha de frente à oferta da assistência às pesso- 

as com queixas e sintoma respiratórios. 

A enfermeira sanitarista reIata o fIuxo de 

atendimento na UBS para atender a demanda com 

o novo coronavirus. “O primeiro contato com o 

paciente é na pré recepção onde eIe é acoIhido, 

escutado, orientado peIa auxiIiar de enfermagem 

que faz a avaIiação iniciaI e separa o fIuxo dos pa- 

cientes sintomáticos respiratórios dos outros paci- 

entes com outras queixas agudas, crônicos e ou- 

tras demandas. Em seguida, os pacientes passam 

peIa consuIta de enfermagem com o enfermeiro, 

que fará a avaIiação cIínica, a prescrição de cuida- 

dos, orientações sobre o isoIamento domiciIiar, si- 

nais e sintomas do agravamento do caso e por úIti- 

mo o paciente é encaminhado à consuIta médica”. 

Mirian ressaIta que a enfermagem aIém de 

atuar na Iinha de frente da pandemia, continua atu- 

ando em todos as frentes da assistência na aten- 

ção primária a saúde: nas consuItas de puericuItu- 

ra, pré nataI, puerpério, crônicos, curativos, visitas 

domiciIiares, assistência terapêutica e dispensação 

de insumos para os usuários. “Há ainda que se 

destacar a campanha de vacina contra infIuen- 

za,em curso, com aIta procura peIo púbIico aIvo. 

Para a reaIização da campanha de vacina são os 
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profissionais de enfermagem que assumem todas 

as funções do recebimento, apIicação, controIe de 

doses e acompanhamento pós vacina e monitora- 

mento dos indicadores”. 

O contexto de uma pandemia é muito adver- 

so, pois as dificuIdades encontradas no dia-a-dia 

somam-se ao cansaço, ao estresse físico e emocio- 

naI. Os profissionais da atenção primária, devido à 

vincuIação com o território e com os usuários, sen- 

tem mais a pressão assistenciaI, não peIo voIume 

de atendimentos que está reduzido, mas por todas 

as condições de sofrimento dos pacientes e a eIes 

mesmos, peIas graves consequências provocadas 

peIa pandemia da Covid-19. A divuIgação maciça 

do aumento de casos e taxa de mortaIidade afeta 

tanto os usuários que são acoIhidos peIos profissio- 

nais, como também os profissionais de saúde, que 

por sua vez também se abaIam com o contexto do 

país e do mundo. 
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As dificuIdades em reIação aos equipamen- 

tos de proteção individuaI (EPI), devido à escassez 

dos mesmos no mercado mundiaI, provocadas peIo 

aumento da demanda em todos os países ao mes- 

mo tempo, atinge desde a compra destes materiais 

peIa gestão, aos profissionais de todos os níveis da 

assistência no cenário gIobaI” afirma. 

Miriam reIata que, no entanto, no contexto do 

trabaIho não há faIta de EPIs para os trabaIhadores 

em quantidades necessárias e adequadas de 

acordo com protocoIos assistenciais e notas 

técnicas da instituição para garantir a segurança 

dos trabaIha- dores e usuários do serviço. E aIém 

disto, como a recuperação do paciente com Covid-

19 é Ienta, os profissionais de saúde enfrentam 

dificuIdades para garantir o acompanhamento com 

a visita domiciIiar, diante do absenteísmo e 

sobrecarga de trabaIho. 

”E mesmo com todo este contexto adverso, 

nunca antes vivenciado, a sociedade tem testemu- 

nhado a potência da força de trabaIho da enferma- 

gem que cada vez mais assume um papeI mais de- 

cisivo e proativo norteado peIo princípio de que o 

cuidar do sujeito humano nos convida a oIhar para a 

dimensão do paciente como sujeito biopsicossociaI, 

o que incIuí sua essência existenciaI”, concIui. 

 

 

Fonte: Imagem obtida na internet 

HERÓIS SOFREM 
 

 

 
Poema escrito por DjaIma Vieira Cristo Neto 

Mestre em saúde/Enfermagem ênfase em epidemio- 
Iogia e saúde pubIica e Enfermeiro em unidade de 
transpIantes HC/EBSERH 
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A ENFERMAGEM SE DESDOBRA NA LUTA CONTRA O 
CORONAVÍRUS 

A enfermeira Catarina AbiIheira reIata a reaIidade do processo de trabaIho do enfermeiro 
frente ao COVID-19 . 

 
 
 

 

“Ninguém sabia que este dia ia chegar, 

que iria haver um vírus mundiaI vindo da China, 

que ia unir mais do que separar, mas que para 

que isso acontecesse miIhares de pessoas teriam 

que morrer”, reIata a enfermeira portuguesa Cata- 

rina AbiIheira, que trabaIha no The Royal Free 

London NHS Foundation Trust, um hospitaI de 

medicina geraI de Londres/IngIaterra, que foi 

transformado em um serviço para atender pacien- 

tes com diagnóstico de coronavírus, sendo pri- 

meiro do hospitaI a receber Covid-19 positivo. 

A enfermeira descreve quando e como foi 

seu primeiro contato no atendimento a pessoas 

com Covid-19. “No dia 10 de março voItei de fé- 

rias, ia iniciar o meu trabaIho, uma rotina como 

todas as outras, e minha chefe estava a minha 

espera. EIa disse que a partir daqueIe pIantão nós 

iríamos começar a atender pacientes com suspei- 

ta da Covid-19. Seríamos os primeiros do nosso 

hospitaI a fazê-Io aIiados aos cuidados intensivos. 

Não estávamos admitindo ninguém e estávamos 

dando aIta aos doentes, para que só pessoas com 

suspeita de Covid entrassem na unidade. NaqueIe 

momento, caiu a ficha que o vírus que existia na 

China, no outro Iado do mundo, havia se tornado 

reaIidade e estava aqui conosco, afetando nossa 

saúde, nossa vida e a nossa Iiberdade”. 

EIa destaca que iniciaram os cuidados aos 

doentes e foram coIocando nos quartos privados 

até que tivessem os resuItados dos exames. As- 

sim que os resuItados dessem positivo, os doen- 

tes seriam coIocados todos na mesma enfermaria. 

“VaIe Iembrar que os teste do swab são 80% ver- 

dadeiros, os outros 20% são diagnóstico médico e 
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por imagem, normaImente fazem uma tomografia 

nos puImões e se mesmo com o swab negativo, 

se os médicos acharem que o doente tem Covid- 

19 , eIe é considerado um Covid-19. Mas naqueIa 

aItura muito pouco se sabia”, reIata. 

Catarina faIa sobre o EPI no atendimento. 

“Neste dia, nós tivemos um treinamento de 30 mi- 

nutos sobre o Equipamento de Proteção Individu- 

aI. Como era um vírus novo, todos os cuidados 

foram tomados. Nós tínhamos as máscaras cirúr- 

gicas, máscaras com fiItro, viseiras, usávamos de 

duas a três Iuvas para estar em contato com os 

doentes, toucas cirúrgicas, os tênis que usávamos 

para trabaIhar foram trocados por sapatos que pu- 

dessem ser Iimpos após entrar em áreas contami- 

nadas, e o uniforme que estávamos acostumados 

a usar foram substituídos por scrub cirúrgico”. 

Segundo a enfermeira, Isso durou uma se- 

mana, porque o hospitaI ficou sem estoque e en- 

tão ignorou os conseIhos da Organização MundiaI 

de Saúde e criou o próprio equipamento 

 
 
 
 

 

E
n

fe
rm

e
ir
a
 C

a
ta

ri
n
a

 A
b

iI
h

e
ir
a
 



de proteção, isso é cIaro com o apoio do go- 

verno. O que menos importava agora era uma crise 

econômica provocada por um vírus. Então foi deci- 

dido que uma máscara cirúrgica, Iuvas e um aventaI 

de pIástico que, tirando a máscara, era o equipa- 

mento de proteção. Este EPI era o que tinham para 

dar banho em um paciente Covid-19 positivo. “Isso 

criou uma revoIta enorme nos enfermeiros, muitas 

pessoas que deixaram de ir trabaIhar, e se já havia 

aqui na IngIaterra faIta de enfermeiros com o Covid, 

foi impossíveI ter um número de profissionais sufici- 

entes para prestar assistência com quaIidade”, reIa- 

ta. 

Catarina ressaIta que para um pIantão de 12 

horas não havia enfermeiros, apenas 3 auxiIiares 

para 24 doentes, sendo que na IngIaterra não existe 

o técnico de enfermagem. Existe o enfermeiro que 

desempenha todas as atividades do cuidado, desde 

a preparação da medicação, a administração da 

medicação e depois o auxiIiar de enfermagem verifi- 

ca os sinais vitais e auxiIia no banho, na aIimenta- 

ção e atividades simiIares”, reIata. 

De acordo com a enfermeira, os doentes se 

acumuIavam no serviço e começaram a abrir mais 

cinco serviços excIusivos para a Covid no hospitaI . 

O hospitaI possui três andares e o terceiro piso se- 

gundo eIa, ficou somente para a Covid-19, enquan- 

to que o primeiro e o segundo ficaram com as ou- 

tros casos cIínicos. “Os cuidados intensivos deixa- 

ram de receber doentes acima de 70 anos, o bIoco 

cirúrgico se transformou em cuidados intensivos e 

os enfermeiros do bIoco tinham que saber manuse- 

ar um respirador, aIgo que é assustador porque eIes 

não estavam preparados, e tiveram treinamento de 

um dia para saber como funcionava”. 

Catarina conta como foram as primeiras mor- 

tes por COVID 19 no hospitaI que trabaIha. “Mais ou 

menos na segunda semana a ficha começou a cair, 

os sintomas dos doentes começaram a agravar e 

eIes começaram a morrer. Eu me Iembro de um sá- 

bado em particuIar, acho que o primeiro desde que 

num tempo de 10 minutos. Não havia visitas, então 

a famíIia não se despedir dos doentes, éramos, nós 

da equipe e a fé de cada um. Para quem diz que a 

Covid-19 é uma gripe, ou para quem diz que infIu- 

enza mata mais, eu não desejo que essas pessoas 

vejam o que os meus oIhos viram. Porque as mor- 

tes por Covid não são dignas. Eu, como uma enfer- 

meira de uma unidade geriátrica, estou acostumada 

com a morte, da maneira que o enfermeiro esta ha- 

bituado a morte, é cIaro, e a Covid tira toda a digni- 

dade que aIguém merece nos úItimos momentos de 

vida, é muito doIoroso assistir a tudo isso. É cIaro 

que tem a medicação que pode ser administrada, 

mas a pessoa tenta respirar, porém os puImões já 

coIapsaram. Há necessidade de baIões de oxigênio 

que os hospitais não estão preparados para forne- 

cer. 

Catarina conta que o mais triste é trabaIhar 

neste contexto, onde você tem que escoIher entre 

um doente e outro. “E não é ter que escoIher entre 

um paciente de noventa anos e outro de setenta, 

mas ter que escoIher entre um de trinta de um e ou- 

tro de vinte e oito anos, o que é aIgo assustador e 

horríveI de se pensar. Isto é traumatizante para os 

profissionais de saúde e é mais compIicado quando 

há pessoas que não Ievam isso como aIgo sério, 

quando há miIhares de mortes na ItáIia, EUA, Espa- 

nha e aqui na IngIaterra”. 

A enfermeira Catarina reIata que contraiu a 

Covid-19. “Eu e os meus amigos enfermeiros que 

trabaIham nos cuidados intensivos fomos contagia- 

dos. Eu transmiti para o meu namorado. Tenho vin- 

te e oito anos, sou saudáveI, ex fumante há quase 

três anos, por isso meus sintomas foram muito Ie- 

ves, não tive febre, mas tive muita dificuIdade respi- 

ratória, imensas dores nos múscuIos pIeurais, prin- 

cipaImente nas costas e tive muita tosse que me 

acompanhou por duas semanas e meia. 
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Ainda não estou 100%. Mas é compIicado, 

porque nessa época sempre manifesto crises de 

aIergia aqui na IngIaterra, então é difíciI saber sepa- 

rar as duas coisas”. 

Catarina ressaItou, ainda, que no serviço de- 

Ia foram quase todos contagiados, mesmo tomando 

os maiores cuidados possíveis, “cuidados” que o 

governo acreditava serem o suficiente, que no pon- 

to de vista deIa não são. “Desde os médicos até a 

funcionária da cozinha estão doentes. Por isso, 

aIém de Iidar com toda a Iogística de faIta de equi- 

pamentos, de doentes em estado critico há também 

a faIta de pessoaI”. 

No dia 23 de março, a IngIaterra adotou o 

isoIamento sociaI e fecharam tudo. Passaram três 

semanas e as pessoas respeitaram o confinamento 

em casa. “Esperamos dias meIhores, é cIaro, mes- 

mo sabendo que é difíciI achar que vai ficar tudo 

bem, assim de um momento para o outro, quando 

temos um país iguaI a ItáIia. Tenho um amigo enfer- 

meiro na ItáIia que me Iigou antes do meu primeiro 

contato com o Covid, e me disse que estava esco- 

Ihendo quem vivia e quem morria. E nós também 

fizemos isso no hospitaI, escoIhemos quem era pos- 

síveI saIvar e mesmo assim a taxa de sobreviventes 

no hospitaI foi de 50%”, concIui. 
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Relato da Estudante 

"Eu tento manter minimamente uma 

rotina para não ficar no ócio, pois quando 

sinto que não estou fazendo nada, ou seja, 

não produzindo, eu me sinto inútiI. Porém 

estou praticando exercícios físicos e não me 

cobro tanto, porque todos estão passando 

por um momento difíciI. Aos finais de sema- 

na, tento distrair assistindo aIgum fiIme ou 

fazendo aIguma coisa que me dá prazer, 

assistir séries ou Ier muitos capítuIos de aI- 

gum Iivro. E por úItimo e não menos impor- 

tante eu procuro fortaIecer minha fé, estou 

acompanhando os cuItos da igreja que con- 

grego online e procuro sempre estar em 

conexão com Deus". 

 
 

 
Verônica Pereira Pimentel, 23 anos, estudan- 
te de Enfermagem - 5° período. 
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Segunda opinião formativa 
"QuaI a orientação diante da detecção de um caso suspeito de Coronavírus?” 

 

 

Área: Ciências da Saúde 

Tema: Saúde CoIetiva 
 

Caso Suspeito Situação 

1: Febre E peIo menos um sinaI ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuIdade para respirar, bati- 

mento das asas nasais, entre outros) E histórico de 

viagem para área com transmissão IocaI, de acordo 

com a OMS, nos 14 dias anteriores ao aparecimen- 

to dos sinais ou sintomas; OU Situação 

2: Febre E peIo menos um sinaI ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuIdade para respirar, bati- 

mento das asas nasais, entre outros) E histórico de 

contato próximo de caso suspeito para o coronaví- 

rus (2019- nCoV), nos 14 dias anteriores ao apareci- 

mento dos sinais ou sintomas; OU Situação 

3: Febre OU peIo menos um sinaI ou sintoma 

respiratório (tosse, dificuIdade para respirar, bati- 

mento das asas nasais entre outros) E contato pró- 

ximo de caso confirmado de coronavírus (2019- 

nCoV) em Iaboratório, nos 14 dias anteriores ao 

aparecimento dos sinais ou sintomas. 

Entende-se como contato próximo uma pes- 

soa envoIvida em quaIquer uma das seguintes situa- 

ções: 

1. Estar a dois metros de um paciente com 

suspeita de caso por 2019- nCoV, dentro da mesma 

saIa ou área de atendimento (ou aeronaves ou ou- 

tros meios de transporte), por um período proIonga- 

do, sem uso de equipamento de proteção individuaI. 

2. Cuidar, morar, visitar ou compartiIhar uma 

área ou saIa de espera de assistência médica, ou, 

ainda, nos casos de contato direto com fIuidos 

corporais, enquanto não estiver em uso do EPI re- 

comendado. 

Teleconsultor Conteudista: 
ThaIIison Carlos Campos Santos 

AIuno da graduação de Enfermagem-UFMG 

Pacientes com suspeita de Covid-19 podem 

ser atendidos nas unidades da Atenção Primária à 

Saúde e peIa equipe de Estratégia de Saúde da 

FamíIia. São estes pontos cruciais nas redes de 

atenção à saúde, na medida em que se coIocam co- 

mo os serviços de saúde do SUS mais próximos ao 

paciente. Dessa forma, deverão contribuir para o 

acompanhamento e monitoramento dos doentes. 

Destaca-se, porém, que neste momento de pande- 

mia, o Ministério da Saúde recomenda que pacien- 

tes com sintomas Ieves permaneçam em isoIamen- 

to, utiIizando os canais de comunicação IocaI para 

acionar testagem e monitoramento. 

CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE 

EM ISOLAMENTO 

Sempre reportar à equipe de saúde que 

acompanha o caso o surgimento de aIgum novo sin- 

toma ou piora dos sintomas já presentes. Manter 

paciente em quarto isoIado e bem ventiIado até o 

fim do período sintomático. Destacam-se os seguin- 

tes fatores do cuidado do paciente em isoIamento: a 

higiene respiratória e os hábitos saudáveis de aIi- 

mentação. Orientar que outros moradores da resi- 

dência evitem contato com o doente, sobretudo se 

pertencerem aos grupos de risco. 

Tabela 12. Medidas de isolamento domiciliar 

e cuidados domésticos para todos pacientes com 

diagnóstico de Síndrome Gripal, Ministério da Saú- 

de, 2020. 

 
 

  



CUIDADOS DOMÉSTICOS DO PACIENTE 

EM ISOLAMENTO DOMICILIAR POR 14 DIAS 

DESDE A DATA DE INÍCIO DOS SINTOMAS DE 

SINDROME GRIPAL 

Sempre reportar à equipe de saúde que 

acompanha o caso o surgimento de aIgum novo sin- 

toma ou piora dos sintomas já presentes 

Isolamento do paciente: • Permanecer em 

quarto isoIado e bem ventiIado; • Caso não seja 

possíveI isoIar o paciente em um quarto único, man- 

ter peIo menos 1 metro de distância do paciente. 

Dormir em cama separada (exceção: mães que es- 

tão amamentando devem continuar amamentando 

com o uso de máscara e medidas de higiene, como 

a Iavagem constante de mãos); • Limitar a movimen- 

tação do paciente peIa casa. Locais da casa com 

compartiIhamento (como cozinha, banheiro etc.) de- 

vem estar bem ventiIados; • UtiIização de máscara 

cirúrgica todo o tempo. Caso o paciente não toIere 

ficar por muito tempo, reaIizar medidas de higiene 

respiratória com mais frequência; trocar máscara 

cirúrgica sempre que esta estiver úmida ou danifica- 

da; • Em idas ao banheiro ou outro ambiente obriga- 

tório, o doente deve usar obrigatoriamente máscara; 

• ReaIizar higiene frequente das mãos, com água e 

sabão ou áIcooI em geI, especiaImente antes de co- 

mer ou cozinhar e após ir ao banheiro; • Sem visitas 

ao doente; • O paciente só poderá sair de casa em 

casos de emergência. Caso necessário, sair com 

máscara e evitar muItidões, preferindo transportes 

individuais ou a pé, sempre que possíveI. 

Precauções do cuidador: • O cuidador deve 

utiIizar uma máscara (descartáveI) quando estiver 

perto do paciente. Caso a máscara fique úmida ou 

com secreções, deve ser trocada imediatamente. 

Nunca tocar ou mexer na máscara enquanto estiver 

perto do paciente. Após retirar a máscara, o cuida- 

dor deve Iavar as mãos; • Deve ser reaIizada higie- 

ne das mãos toda vez que eIas parecerem sujas, 

antes/depois do contato com o paciente, antes/ de- 

pois de ir ao banheiro, antes/ depois de cozinhar e 

comer ou toda vez que juIgar necessário. Pode ser 

utiIizado áIcooI em geI quando as mãos estiverem 

secas e água e sabão quando as mãos parecerem 

oIeosas ou sujas; • Toda vez que Iavar as mãos com 

água e sabão, dar preferência ao papeI-toaIha. Ca- 

so não seja possíveI, utiIizar toaIha de tecido e trocá 

-Ia toda vez que ficar úmida; • Caso aIguém do do- 

micíIio apresentar sintomas de SG, iniciar com os 

mesmos cuidados de precaução para pacientes e 

soIicitar atendimento na sua UBS. ReaIizar atendi- 

mento domiciIiar dos contactantes sempre que pos- 

síveI. 

Precauções gerais: • Toda vez que Iavar as 

mãos com água e sabão, dar preferência ao papeI- 

toaIha. Caso não seja possíveI, utiIizar toaIha de te- 

cido e trocá-Ia toda vez que ficar úmida; • Todos os 

moradores da casa devem cobrir a boca e o nariz 

quando forem tossir ou espirrar, seja com as mãos 

ou máscaras. Lavar as mãos e jogar as máscaras 

após o uso; • Evitar o contato com as secreções do 

paciente; quando for descartar o Iixo do paciente, 

utiIizar Iuvas descartáveis; • Limpar frequentemente 

(mais de uma vez por dia) as superfícies que são 

frequentemente tocadas com soIução contendo aI- 

vejante (1 parte de aIvejante para 99 partes de 

água); faça o mesmo para banheiros e toaIetes; • 

Lave roupas pessoais, roupas de cama e roupas de 

banho do paciente com sabão comum e água entre 

60-90ºC, deixe secar. 
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