
Triagem e Espera de Atendimento no Serviço de Saúde 

O serviço de saúde deve adotar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou 

confirmado de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) ou com síndrome gripal sigam os 

procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o 

período que permanecerem na unidade. 

Podem ser utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos 

serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores e 

lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre a 

forma correta para a higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse. 

As instruções devem incluir o uso das máscaras cirúrgicas para cobrir o nariz e a boca ao tossir 

ou espirrar e a higiene das mãos. 

Garanta que pacientes com sintomas suspeitos de infecção pelo novo 

coronavírus (SARS-CoV-2) ou outra infecção respiratória não fiquem esperando 

atendimento entre outros pacientes. Identifique um espaço separado e bem ventilado 

que permita que os pacientes em espera sejam separados e com fácil acesso a 

suprimentos de higiene respiratória e higiene das mãos. 

 

De acordo com o que se sabe até o momento, as seguintes orientações devem 

ser seguidas pelos serviços de saúde: 

 

1. Garanta a triagem e o isolamento rápidos de pacientes com sintomas suspeitos de 

infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) ou outra infecção respiratória (por 

exemplo, febre e tosse): 

 

● Identifique os pacientes em risco de ter infecção pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) antes ou imediatamente após a chegada ao estabelecimento de saúde. 

 

● Implementar procedimentos de triagem para detectar pacientes sob  

investigação para o novo coronavírus (SARS-CoV-2) durante ou antes da triagem ou 

registro do paciente: garantir que todos os pacientes sejam questionados sobre a 

presença de sintomas de uma infecção respiratória ou contato com possíveis 

pacientes com o novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 

2. Oriente adequadamente a realização da higiene respiratória e etiqueta da tosse 

(por exemplo, colocando uma máscara cirúrgica sobre o nariz e a boca do paciente) 

e isole o caso suspeito ou confirmado em uma sala. 

- Forneça suprimentos para higiene respiratória e etiqueta da tosse, incluindo 

condições para a higiene das mãos e forneça máscaras cirúrgicas, nas entradas dos 

serviços de saúde, salas de espera de pacientes, etc. 

 

3. Oriente sobre a necessidade da higiene das mãos frequente com água e sabonete 

líquido (40-60 segundos) OU preparação alcoólica a 70% (20 segundos). 



4. Oriente que os pacientes e profissionais de saúde evitem tocar olhos, nariz e boca 

com as mãos não lavadas. 

 

5. Realize a limpeza e a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência 

pelos pacientes e equipes assistenciais. 

 

6. Oriente os profissionais de saúde a evitar tocar superfícies próximas ao paciente 

(ex. mobiliário e equipamentos para a saúde) e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, 

com luvas ou outros EPI contaminados ou com as mãos contaminadas. 

 

7. Oriente os profissionais de saúde e profissionais de apoio a utilizarem 

equipamentos de proteção individual (EPI) durante a assistência direta aos pacientes 

ou que tenham contato com o paciente ou superfícies e materiais/produtos utilizados 

por ele e por seus acompanhantes/visitantes. 

 

Atenção: Não se deve circular pelo serviço de saúde utilizando os EPI. Estes 

devem ser imediatamente removidos após a saída do quarto, enfermaria ou área 

de isolamento. 

 

Observação: Se o profissional sair de um quarto para outro, em sequência, não há 

necessidade de trocar óculos/protetor facial, máscara e gorro, somente avental e 

luvas, além de realizar a higiene de mãos 
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