PROCEDIMENTOS GERAIS A SEREM REALIZADOS NOS
HOSPITAIS DE REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTO DO
PACIENTE
Alguns procedimentos gerais devem ser adotados no atendimento a um paciente
considerado como suspeito para Ebola:
1.

Todos os casos suspeitos de DVE serão encaminhados para o Hospital de
Referência Nacional (Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas – Fiocruz,
Rio de Janeiro) tão logo seja possível seu transporte, exceto para o estado de
São Paulo, cuja referência será o Instituto de Infectologia Emílio Ribas;

2.

Todas as atividades que envolvem o atendimento ao paciente e o manuseio de
qualquer material que teve contato com ele ou com seus fluidos corporais
deverão ser realizadas adotando-se as medidas de biossegurança indicadas a
cada caso;

3.

Todos os profissionais de saúde encarregados do atendimento direto aos
pacientes suspeitos de DVE devem estar protegidos utilizando os EPI
especificados na Nota Técnica 2/2014 GGTES/ANVISA e no Anexo B deste
Protocolo.

4.

Evitar a movimentação e o transporte do paciente para fora do quarto de
isolamento, restringindo-os às necessidades médicas. Quando necessário, tanto o
paciente quanto o profissional que for fazer o transporte devem utilizar os EPI
recomendados;

5.

Não manipular caneta, telefone celular, óculos de grau ou outro objeto
pessoal enquanto estiver paramentado, para evitar contaminação;

6.

Recomenda-se que os procedimentos de paramentação e retirada dos EPI
sejam realizados em dupla, permitindo a observação cuidadosa da rotina de
biossegurança preconizada;

7.

Atenção especial deve ser dada aos procedimentos de lavagem das mãos, por
parte dos profissionais que realizam os procedimentos, utilizando antisséptico
como o álcool-gel ou soluções padronizadas pelo serviço. A higiene das mãos
deve ser realizada imediatamente após a remoção dos EPI.

8.

Todos os EPI deverão ser descartados como resíduos do Grupo A1, conforme
descrito na RDC/Anvisa nº 306 de 04 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o
Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde;

9.

Usar dispositivos descartáveis para o atendimento ao paciente sempre que
possível. Quando não houver dispositivo descartável, implantar o uso exclusivo

para cada paciente, de estetoscópio, esfigmomanômetro e termômetro, que
deverão sofrer desinfecção imediatamente após o uso;
10.

Evitar o uso de altas pressões de água e procedimentos que gerem aerossóis e
respingos;

11.

Usar os EPI recomendados durante a limpeza do meio ambiente e do manuseio
de resíduos;

12.

Descartar os materiais perfuro-cortantes em recipientes de paredes rígidas,
resistentes à punção, com tampa e resistentes à esterilização. Estes recipientes
deverão estar localizados próximos à área de uso. Estes resíduos são
considerados do Grupo A1;

13.

Todos os itens com os quais o paciente tiver contato e superfícies devem ser
submetidos à desinfecção com hipoclorito de sódio 10.000 ppm ou 1% de cloro
ativo (com 10 minutos de contato) ou álcool a 70%. Este procedimento deve ser
repetido a cada troca de plantão ou conforme necessidade, de acordo com o
Manual Segurança do Paciente Limpeza e Desinfecção de Superfícies da Anvisa.

