Doc. Nº

CAISM/Diven

Página 3 de 7
Data de emissão: 03/2020

Plano Operativo Assistencial – PA COVID
Atendimento à pacientes GESTANTES com sintomas respiratórios no PA COVID19

1. Chegada de paciente GESTANTES com sintomas respiratórios no PA COVID19
•

Paciente GESTANTE com sintoma respiratório avisa a recepção

•

Técnico administrativo recepção SAME: fornece máscara cirúrgica. Orienta paciente a colocar máscara e
aguardar triagem. Orienta acompanhante a aguardar do lado de fora, em local aberto.

2. Triagem paciente GESTANTES com sintomas respiratórios no PA COVID19
•

Enfermeiro institui medidas de precaução para gotículas e contato e está paramentado com máscara
cirúrgica, óculos, gorro, avental e luvas.

•

Enfermeiro chama paciente para triagem: realiza anamnese e verificação de sinais vitais. Caso a gestante
apresente sintomas gripais, enfermeiro marca seu nome no sistema com a cor azul.

•

O cartão de pré-natal ficará todo o tempo com a gestante.

•

Não é necessário trocar a paramentação a cada triagem. Esta deve ser substituída quando o profissional
sair da sala.

•

Após a saída da paciente da sala de triagem deverá ser realizada limpeza concorrente com álcool 70% nos
mobiliários e equipamentos utilizados para atendimento. Na presença de fluídos corporais utilizar
quaternário de amônia. Aguardar a secagem espontânea. A próxima paciente só poderá ser chamada após
a limpeza concorrente.

•

A cada atendimento retirar as luvas, higienizar as mãos e calçar novas luvas. Se não houver contato com o
paciente, não é necessário trocar o avental.

•

Não é necessário manter a paramentação durante todo o turno.

•

Óculos de proteção: fazer a desinfecção a cada retirada. Máscara cirúrgica: trocar se saturada.

3. Gestantes com sinais de gravidade

Caso na triagem a gestante apresente:
•

FR>= 24 ou SaO2 <= 93

→ sinais de SRAG e paciente é encaminhada à sala de urgência (antiga sala de

observação) e enfermeiro avisa o médico mais graduado possível.
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•

Na sala de emergência, o enfermeiro irá colocar máscara PFF2 + protetor facial + avental impermeável e
iniciar o protocolo MOV: monitorização cardíaca, oxigênio por cateter nasal de O 2 a 3 L/min e punção de
veia periférica.

•

Enfermeiro aviso o médico mais graduado possível.

•

O TIME DE RESPOSTA RÁPIDA (TRR) deverá ser acionado SE FR ≤ 5 ou ≥ 25; SaO2 ≤ 90; FC ≤ 40 ou ≥ 130;
PAS ≤ 90 mm/Hg. De segunda à sexta, 7 às 19 hrs acionar o ramal 19463 e em outros horários acionar o
plantonista da Tocogineco.

•

Se houver necessidade de internação em UTI ou ida ao Bloco Operatório, seguir fluxo normal e internação
com precaução para contato e aerossóis.

•

Se houver necessidade de internação em enfermaria, seguir fluxo normal e internação na Enfermaria
dedicada COVID 19 (onde era a oncocirúrgica), com precauções para contato e gotículas.

4. Gestantes SEM sinais de gravidade
•

Após a triagem, gestante retorna à recepção (com máscara) para aguardar consulta médica. Manter cartão de
pré-natal com a paciente.

•

Identificando caso leve, será conduzido como síndrome gripal, com prescrição médica de oseltamivir, quando
indicado. Será orientada etiqueta da tosse, isolamento social e outras orientações recebidas pela VISA (fornecer
impresso de recomendações de isolamento E termo de isolamento).

•

Caso a gestante tenha procurado atendimento por queixa obstétrica mas apresente sintomas gripais, seguir o
atendimento de identificação de síndrome gripal (caso leve ou grave) acrescido de avaliação da queixa obstétrica.

•

Caso se encaixe nos critérios de notificação, notificar, conforme o documento 37.

5. Realização de exames e cardiotocografia
•

Para cardiotocografia, retirar o aparelho (que ficará disponível no corredor) e proceder ao exame dentro
da sala onde a paciente se encontra.
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•

Caso a paciente necessite ser medicada ou permanecer em observação, orientá-la sobre o uso contínuo
de máscara cirúrgica simples (observando troca quando necessária), etiqueta da tosse/espirros e higiene
das mãos.

•

Utilizar a sala de observação, manter janelas fechadas (por conta da troca do ar com a outra entrada do
PA). Manter cortina de separação sempre fechada.

Quando necessária coleta de exames:
•

Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem entram com paramentação completa na sala de urgência ou
consultório. Se necessário abrir protocolo de sepse, utilizar kits prontos para essa finalidade (preparados
previamente para evitar faltar materiais após entrada no isolamento).

•

Aguardar definição do antibiótico que será utilizado para levá-lo junto ao kit de coleta (para reduzir
entradas e saídas desnecessárias da sala).

•

O Enfermeiro ou Médico poderá coletar a gasometria arterial, para otimizar as ações e diminuir abertura
de porta de consultório.

6. Quando necessário encaminhamento da paciente à radiologia para ecografia ou radiografia
•

Profissional de Saúde informa setor de radiologia sobre a condição da paciente quanto às precauções
instituídas e aguarda liberação da unidade para encaminhar a paciente.

•

Paciente será encaminhada com máscara cirúrgica ao setor de radiologia acompanhada de profissional de
saúde respeitando o protocolo de quedas da instituição no que se refere ao meio de transporte a ser
utilizado e respeitando às precauções para gotículas e contato.

7. Quando houver indicação médica de internação da paciente:
•

Encaminhar paciente para internação com máscara cirúrgica acompanhada de profissional de saúde
respeitando o protocolo de quedas da instituição no que se refere ao meio de transporte a ser utilizado e
respeitando às precauções para gotículas e contato.
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8. Limpeza
•

A equipe da Centro irá realizar a Limpeza concorrente com álcool a 70% tanto na sala de urgência como
nos consultórios (incluindo banheiro, superfícies e equipamentos), imediatamente após a saída da
paciente, na presença de fluídos corporais utilizar quaternário de amônia.

•

A equipe de enfermagem procederá à limpeza concorrente dos equipamentos.

•

Para fins de limpeza, considerar cuidados para aerossolização apenas caso haja intubação ou compressão
torácica na sala.

Essas orientações serão atualizadas à medida em que surjam novas evidências e quando do aumento significativo
do volume de atendimento.
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ANEXO 1
Atendimentos a pacientes GESTANTES com suspeita de COVID
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ANEXO II
PARAMENTAÇÃO PROFISSIONAIS DA SAÚDE

INSTALAÇÕES HOSPITALARES
TIPO DE
AMBIENTE

PÚBLICO
ALVO

TIPO DE ATIVIDADE

PA COVID-19
Profissionais
de saúde

Triagem de casos suspeitos, sem
contato com paciente, quando
múltiplos atendimentos

EPI- EQUIPAMENTO DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL
RECOMENDADO
Roupa Privativa
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas com punho
Viseira ou protetor facial
Gorro
Desparamentar sempre que sair da
sala de atendimento / triagem
Luvas:
A cada atendimento retirar as luvas,
higienizar as mãos e calçar novas
luvas
Gorro: Manter durante todo turno,
trocar se necessário
Óculos de Proteção
Fazer a desinfecção a cada retirada.
Máscara cirúrgica, manter todo o
turno, trocar se saturada
Proceder a higienização das mãos
antes de retirar os óculos de
proteção ou a máscara
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INSTALAÇÕES HOSPITALARES
TIPO DE
AMBIENTE

PÚBLICO
ALVO

TIPO DE ATIVIDADE

PA COVID-19

Profissionais de
saúde

Atendimento de casos
com contato com
paciente

EPI- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL RECOMENDADO
Roupa Privativa
Máscara cirúrgica
Avental descartável
Luvas com punho
Viseira ou protetor facial
Gorro
Desparamentar após o atendimento
Óculos de Proteção
Fazer a desinfecção a cada retirada.
Máscara cirúrgica
Trocar se saturada
Proceder a higienização das mãos antes de
retirar os óculos de proteção ou a máscara
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