NOTA TÉCNICA COVID-19 nº 011/2020
CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERRC/GEASF/DIAS/GCINT/DMAC/SMSA/PBH

Belo Horizonte, 24 de março de 2020.
ASSUNTO: Recomendações para adequação das atividades do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) em
situação de surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2
Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019”.
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de
2020, como pandemia o novo coronavírus.
Considerando o Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre medidas
temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder
Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente coronavírus (COVID19).

1. Orientações gerais
•

Os profissionais devem higienizar as mãos com água e sabão ou preparação alcoólica a cada
atendimento e de maneira frequente.

•

Os profissionais, além da lavagem das mãos com água e do sabão, o movimento de fricção das mãos
é fundamental para a retirada dos vírus.

•

A etiqueta respiratória deve ser praticada por todos, cobrindo a boca e o nariz durante a tosse e/ou
espirros usando lenços de papel ou o cotovelo flexionado, seguida da lavagem das mãos.

•

Os lenços usados devem ser descartados unicamente no lixo.

•

Manter os ambientes de trabalho, assim como pedir aos usuários durante as visitas aos domicílios
para manter a maior ventilação possível.

•

Suspender realização de eventos ou reuniões que possam ocasionar aglomeração de pessoas.

2. Organização do processo de trabalho
•

Intensificar o trabalho do SAD na desupalização e desospitalização de usuários que necessitem
de cuidados transitórios, intensificados e multiprofissionais, de forma humanizada, que se
enquadram no perfil de atendimento para internação domiciliar a fim de contribuir com a
rotatividade dos leitos das UPA e hospitais e diminuição da lotação hospitalar.
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•

A busca ativa nas instituições será mantida e deve ter como foco principal os seguintes
pacientes: os idosos (idade acima de 60 anos), cardiopatas, imunossuprimidos e portadores de
doença respiratória crônica. Durante a busca ativa os profissionais devem estar em uso de
máscara cirúrgica descartável e deverão idealmente permanecer pelo menos a 01 metro de
distância dos usuários. Não são necessários outros EPI porque o profissional não está
prestando assistência direta ao paciente (Nota Técnica COVID-19 nº 07/2020). Adicionalmente
os profissionais das equipes devem higienizar as mãos com água e sabão ou preparação
alcoólica frequentemente durante o período de trabalho.

•

É importante que as equipes estejam atentas à gestão das agendas com o intuito de otimizar a
taxa de permanência dos usuários no SAD BH e permitindo assim, maior capacidade de
absorção de novos usuários pelas equipes e aumento da disponibilidade de vagas para
admissão nos serviços secundários e terciários. Porém, essa agilidade deverá ocorrer sem
prejudicar a alta segura dos usuários e aumentar o número de reinternações.

•

Além da estatística mensal, o acompanhamento do quantitativo de usuários em internação
domiciliar será também diário, sendo necessário o registro no final de cada plantão do Senso
Diário (disponível na planilha do Google Drive compartilhada no e-mail institucional das
equipes). Esse lançamento diário faz-se necessário para compartilhamento das informações e
tomadas de decisões em tempo real, principalmente no momento atual de enfrentamento à
pandemia da COVID-19. O lançamento será de responsabilidade do enfermeiro..

•

Anteriormente ao deslocamento da equipe, contato telefônico deverá ser realizado a fim de
verificar se o paciente encontra-se em domicílio e as condições de saúde do mesmo. 2.1.
Visitas domiciliares

•

Todas

as

visitas

deverão

ocorrer

com

quantitativo

máximo

de

2

profissionais.

Preferencialmente, 1 profissional de nível superior e 1 profissional de nível técnico, com o
objetivo de diminuir o risco assistencial.
•

As visitas das equipes ao usuário deverão ser presenciais nas seguintes situações: admissões;
avaliação de intercorrências; realização de procedimentos de coletas de amostras para
exames, administração de medicamentos, realização de curativos e troca de sondas e
dispositivos, entre outros; por necessidade clínica; e altas do serviço de atenção domiciliar.

•

As visitas domiciliares, que não se enquadrarem nas definições citadas acima, deverão ser
substituídas pelo contato telefônico semanal (registrar em prontuário e lançar na estatística
mensal), a fim de verificar o estado de saúde do paciente e reforçar as medidas gerais de
prevenção e controle do coronavírus (Recomendações para pacientes e familiares sobre
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isolamento domiciliar devido à suspeita de infecção

novo coronavírus (COVID-19)

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estruturadegoverno/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20isolamento%20respirat%C3
%
B3rio%20domiciliar.pdf).
•

Pacientes de longa permanência (principalmente os pacientes das EMAD Pediátrica e
Cuidados Prolongados) deverão receber visita domiciliar médica pelo menos a cada 15 dias.

•

Durante o atendimento se for identificado algum caso suspeito de Síndrome Gripal (SG) ou
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), conforme definição da Nota Técnica COVID-19
nº 006/2020, oferecer máscara cirúrgica para o paciente e cuidador (manter apenas um
acompanhante no ambiente de atendimento). O profissional deverá notificar os casos suspeitos
(Nota Técnica COVID-19 nº 006/2020) identificados no atendimento domiciliar:
o

Casos de SG: notificação em formulário on-line (http://bit.ly/notificaCOVID19). Sem coleta
de exames para pesquisa de vírus respiratórios.

o

Casos de SRAG: a equipe do SAD deverá entrar em contato com equipe do SAMU e
aguardar a chegada da equipe para transferência do cuidado de forma segura.

•

Quando se tratar de pacientes que já estejam com suspeita de infecção pelo COVID-19, o
monitoramento telefônico será diário e a visita domiciliar deverá acontecer pelo menos 1
(uma) vez por semana, quando o paciente deverá receber as informações e o impresso
(Anexo

2)

com

as

recomendações

para

isolamento

domiciliar

(https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/Recomenda%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20isolamento%20respirat%C3%
B3rio%20domiciliar.pdf). A paramentação da equipe deverá ocorrer conforme descrito abaixo.
3. Higienização e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
3.1. Atendimento domiciliar
•

Os profissionais devem higienizar as mãos com frequência e utilizar capote descartável,
máscara cirúrgica, protetor ocular e luvas de procedimento.

•

Em caso de profissionais realizando procedimento gerador de aerossol, além dos itens acima,
utilizar máscara N95 (no lugar da cirúrgica), gorro e capote impermeável. São exemplos destes
procedimentos: coleta de espécime clínico para diagnóstico etiológico, intubação,
aspiração de via aérea, ressuscitação cardiopulmonar, micronebulização e atendimento
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odontológico. A máscara N95 deverá permanecer sob o cuidado individual de cada
profissional*.
•

O descarte dos EPI será feito da seguinte forma:
o

Luvas - devem ser trocadas a cada atendimento; o Máscara cirúrgica - deve ser descartada
quando molhada ou suja com secreções; o Protetor ocular/Protetor facial - deve ser
higienizado, com água e sabão, e desinfetado com álcool 70% ao final de cada
atendimento;

o

Capote - deve ser descartado ao final do turno de atendimento ou se for realizar algum
intervalo;

o

Máscara N95 - deve ser descartada ao final do turno de trabalho*.

OBS: * A máscara N95 se estiver íntegra, limpa, seca poderá ser utilizada várias vezes durante 12 horas
pelo mesmo profissional. Cuidados para evitar contaminação:
•

Remover a máscara retire-a pelos elásticos tomando bastante cuidado para não tocar na superfície
interna e acondicione em um saco ou envelope de papel com os elásticos para fora para facilitar a
retirada da máscara.

•

Nunca coloque a máscara já utilizada em um saco plástico, pois ela poderá ficar úmida e potencialmente
contaminada.
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3.2. Cuidados em relação ao transporte
•

Seguir as recomendações da Circular 001/2020 Coopertur.

•

Manter o veículo ventilado durante todo o percurso, mantendo as janelas abertas.

•

O motorista deverá manter no carro frasco de álcool 70% para higienização freqüente das
mãos.

•
•

Evitar contato físico entre os passageiros e o motorista, com apertos de mãos.
Os materiais de suporte assistencial deverão ser manipulados apenas pelos profissionais da
saúde da Equipe Multiprofissional de Assistência Domiciliar (EMAD) e da Equipe
Multiprofissional de Apoio (EMAP).

4. Coleta e transporte de secreção respiratória
•

A coleta e transporte de secreção respiratória para pesquisa viral aos casos suspeitos SRAG, deverá
seguir as definições de casos suspeitos na Nota Técnica COVID-19 nº 06/2020
(https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-degoverno/saude/2020/Nota%20T%C3%A9cnica%20COVID-19%20n006_2020.pdf).

•

O fluxo a ser seguido está descrito no Anexo 01.

•

A solicitação é realizada pelo CIEVS, que encaminha a ficha de “Ficha de Registro Individual - casos
de Síndrome Respiratória Aguda Grave hospitalizado” devidamente preenchida à EMAD de apoio na
UPA Centro Sul via e-mail (apoiocoronavirus2020@pbh.gov.br) e telefones (984087399/984086485), para coleta dos usuários nos hospitais. Já as solicitações de coletas dos usuários nas UPA
serão enviadas no e-mail da EMAD de referência conforme Anexo 01.

•

A coleta deve ser realizada pelo Técnico em Enfermagem ou Enfermeiro da EMAD de referência do
serviço que o paciente está sendo atendido.

•

O profissional da EMAD deve lançar os dados referente a coleta no formulário “Acompanhamento
coleta de Swabs SRAG”, disponível no link: https://forms.gle/Fkk3xFULDumxZiE6A.

•

Para solicitar os kits de coleta, enviar e-mail parasrvr@funed.mg.gov.br ou entrar em contato com o
laboratório através do telefone 31-3314-4645. Os kits somente serão liberados mediante solicitação
ou através da reposição do material utilizado para coleta (liberados no momento da entrega da
amostra).

4.1. Coleta
•

O profissional deverá preparar o material necessário: caneta, caixa térmica com gelox, 1
recipiente com meio de cultura para vírus respiratório, 3 Swabs (Swab de Rayon), 1 par de
luvas de procedimento, capote impermeável, protetor ocular ou facial, gorro, máscara N95,
etiqueta adesiva para identificação do frasco.
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•

Buscar o meio de cultura na geladeira do laboratório de referência da unidade e acondicionálo
dentro da caixa térmica com gelox, a fim de garantir temperatura entre 2º e 8ºC.

•

O material clínico deverá ser cadastrado no GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), antes
de realizar a coleta, e confirmado ou excluído de acordo com o executado. Para os casos de
coronavírus o cadastro no GAL deverá ser conforme as seguintes orientações:
○

Campo “Finalidade” deve-se selecionar: Investigação.

○ Campo “Descrição” deve-se selecionar: Síndrome Respiratória Aguda Grave Associada ao
coronavírus (SARS- CoV).
○ Nome do Paciente: deverá ser cadastrado com a expressão COVID-19 entre parênteses
após o nome do paciente no GAL. Exemplo: PACIENTE X (COVID-19).
○ Campo “Agravo/Doença” deve-se selecionar: Influenza/Vírus respiratórios.
○ A “Amostra” deve ser: Swab.
○ A “Pesquisa” a ser cadastrada é: Coronavírus (COVID-19).
•

Dirigir-se ao local que se encontra o paciente, conforme determinado na solicitação.

•

Procurar o responsável pelo setor e comunicá-lo sobre a coleta.

•

Lavar as mãos, friccionar as mãos com álcool a 70% e organizar o material necessário.

•

Realizar a paramentação conforme descrição acima.

•

Explicar o procedimento ao paciente/familiar.

•

Realizar a coleta:
○

Utilizar 1 Swab na orofaringe e 2 Swab na nasofaringe (um em cada narina), perfazendo 3
Swab.

○ Na orofaringe, introduzir e friccionar o Swab na mucosa da faringe e tonsilas, evitando tocar
a língua.
○ Na nasofaringe, introduzir o Swab até a região posterior do meato nasal. Realizar
movimentos circulares para coletar as células da mucosa nasal.
○ Após a coleta, inserir os três Swabs em um mesmo tubo com meio de transporte. Cortar
somente o excesso da haste plástica do Swab para fechar o tubo, ter cuidado para não
cortar a haste do Swab de forma que impossibilite sua retirada de dentro do tubo (haste
muito curta).
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Fonte: Secretaria Estadual do Estado do Rio Grande do Sul – Orientações para coleta e transporte de secreção respiratória

•

Procedimentos após coleta:
○

Identificação adequada dos frascos com os seguintes dados: nome, idade, nome da mãe,
locais de coleta da secreção (naso e orofaringe), data da coleta, instituição onde se
encontra o paciente, inclusive o leito. Atenção: utilize uma etiqueta, não escrever a
identificação diretamente no frasco, mesmo se for utilizada caneta de secagem rápida e
com tinta à prova d´água.

○ Após a coleta, as amostras devem ser refrigeradas (2 a 8°C) em caixa térmica de transporte
com gelox reciclável. O funcionário da EMAD deverá entregar o material na FUNED,
protocolado, juntamente com a ficha de Notificação devidamente preenchida.

5. Medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) aos
profissionais de saúde
Considerando a Portaria SMSA/SUS-BH Nº 089/2020, de 20 de março de 2020:
•

Ficam interrompidos, a partir de 23/03/2020, os períodos de férias regulamentares e férias
prêmio já agendadas para os meses de março e abril, devendo o gozo ser programado
posteriormente, conforme necessidade do serviço;

•

Os profissionais com idade superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes e os comprovadamente
imunossuprimidos deverão afastar-se imediatamente do trabalho presencial, podendo realizar
suas atividades por meio do teletrabalho, quando possível. A comprovação da doença
autoimune deverá se dar por meio de relatório médico circunstanciado, constando quais
medicamentos são utilizados, que deverá ser enviado via email sad.bh@pbh.gov.br para
análise da chefia imediata.
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Mediante as medidas a serem cumpridas e com o objetivo de garantir à assistência aos usuários em
atendimento domiciliar, será acompanhada diariamente a escala de trabalho dos profissionais do SAD
(disponível na planilha do Google Drive compartilhada no e-mail institucional das equipes).
O profissional deve comunicar imediatamente a Coordenação do SAD o afastamento do trabalho via email (sad.bh@pbh.gov.br). Além de realizar os procedimentos instituídos na Portaria SMPOG Nº 011/2020
de 20 de março de 2020.
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Síndrome Gripal (SG), Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e infecção pelo COVID-19
(Coronavírus 19). Link : https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-

degoverno/saude/2020/Nota%20T%C3%A9cnica%20COVID-19%20n010_2020.pdf ANEXO 01 –
Fluxo para coleta e transporte espécime clínico para diagnóstico etiológico:
Hospitais e Domicílio
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ANEXO 02 – Fluxo para coleta e transporte espécime clínico para diagnóstico etiológico:
Profissionais de Saúde do município de Belo Horizonte

Profissional de Saúde que prestam assistência direta aos usuários que esteja com
sintomas de Síndrome Gripal (febre, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de
garganta e com início de sintomas nos últimos 7 dias).

O próprio profissional irá preencher:
• Sua ficha de notificação de SRAG, disponível no link
:https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de• governo/saude/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital_07.02.2020.pdf
• Seu formulário on-line para COVID-19 (http://bit.ly/notificaCOVID19)

O profissional se dirige ao CECOVID para realizar coleta
Endereço: Rua Domingos Vieira, 488 – Santa Efigênia
Funcionamento: todos os dias, das 8 às 16 horas.

Profissional de saúde deverá comparecer ao CECOVID portando:
• Ficha de notificação devidamente preenchida.
• Carteira do conselho de classe.
•

Documento que comprove o exercício (trabalho) no município de Belo
Horizonte: contracheque ou crachá funcional ou declaração da chefia
imediata.

Recepção do CECOVID acionará a equipe técnica de apoio EMAD Coronavírus,
com base na UPA Centro Sul.

Técnico de Enfermagem ou Enfermeiro da equipe de apoio irá:
•
•

Cadastrar a coleta no formulário Profissionais de Saúde no link:
https://forms.gle/Lu1H7jR9cUceYAAK6.
Realizar a coleta e transporte conforme rotinas estabelecidas.
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ANEXO 03 – Recomendações para pacientes e familiares sobre isolamento domiciliar
devido à suspeita de infecção pelo novo coronavírus (COVID-19
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