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FUNDAÇÃO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL GETÚLIO VARGAS 

MEMO Nº 07 Teresina, 20 de março de 2020. 

Da: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Para: Diretoria Geral, Diretoria Técnica e Áreas Assistenciais do HGV 

Em função da urgência e necessidade de adoção de medidas para controle da disseminação 

do novo coronavírus ( SARS - Cov 2), considerado Agente Biológico da Classe de Risco Nível 3 e 

diante da necessidade de proteção dos nossos profissionais de saúde segue as recomendações 

sobre o uso dos Equipamentos de Proteção Individual - EPis para os profissionais que estejam 

diante de um paciente com suspeita ou confirmação da COVID-19. Ressaltamos que as medidas 

de precaução deverão ser de contato e respiratório, enfatizando que a Higienização das Mãos nos 

05 (cinco) momentos preconizados pela Organização Mundial de Saúde - OMS se faz estritamente 

necessária antes e após a retirada destes EPis. 

1. As máscaras cirúrgicas deverão ser utilizadas em todos os momentos assistenciais destes 
pacientes junto com os protetores faciais, luvas de procedimento, touca e capotes 
impermeáveis; O uso correto destas máscaras é fundamental, deverá cobrir nariz e boca, 
com descarte ao observar a máscara úmida ou a cada 04 horas; 

2. Os respiradores N95 ou PFF2 deverão ser utilizados em todos os procedimentos de vias 
áreas geradores de aerossóis como: entubação e aspiração traqueal, ventilação não invasiva, 
manobras de ressuscitação cardiopulmonar, coletas de amostras nasotraqueais e 
nasofaringeas e broncoscopia. O uso destes respiradores dependerá da forma de 
acondicionamento e estado de preservação, com indicação de uso de 15 dias seguindo as 
recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 

3. Os respiradores N95 ou PFF2 deverão ser utilizados de forma individualizada, identificada 
por profissional, acondicionada em um saco plástico vedado, sugerindo-se que permaneça 
na instituição para uso exclusivo da assistência; 

4. Os profissionais deverão utilizar além dos EPis, vestuário adequado e sapatos fechados 
para uma proteção maior; 

5. Teremos dois modelos kits de EPis que serão disponibilizados para os profissionais da 
assistência aos pacientes suspeitos e confirmados. 
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