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Clinical Skills
Biossegurança: preucações para gotículas

Overview

Os pacientes em isolamento para gotículas precisam ser colocados em um quarto
privativo ou, na sua falta, podem ser internados com outros pacientes com o mesmo
microrganismo, a uma distância mínima de 1 metro entre dois leitos. Lavar as mãos ou
usar um desinfetante à base de álcool imediatamente após a remoção de todo o
equipamento de proteção pessoal (EPI).

VISÃO GERAL
As medidas de prevenção e controle de infecções ajudam a assegurar a proteção de indivíduos em uma variedade de
ambientes, os quais podem ser vulneráveis à aquisição de uma infecção, tanto na comunidade em geral como ao receber
cuidados por problemas de saúde. 

As práticas de controle de infecção, que reduzem e eliminam as fontes de transmissão de infecção, ajudam a proteger os
pacientes e a equipe de saúde da doença. O profissional de enfermagem é responsável por orientar o paciente sobre o
controle de infecção. O conhecimento do processo infeccioso, transmissão de doenças e habilidades de pensamento crítico,
associado ao uso de técnicas assépticas e proteção de barreira, é essencial, tanto para a equipe de saúde como para os
pacientes. 

As diretrizes atuais para prevenir e controlar doenças infecciosas se concentram na detecção precoce da infecção, impedindo
o contato próximo com um paciente infectado e aplicando medidas eficazes de controle de infecção no ambiente de cuidados
de saúde. Pacientes que apresentam infecção ou colonização por microrganismos podem transmiti-los pelas gotículas de
orofaringe (tosse, espirros ou conversando). As gotículas são partículas maiores que 5 micras, mais pesadas, sendo
transmitidas a curtas distâncias. Diferem das partículas que são menores que 5 micras, mais leves e levadas pelo ar a grandes
distâncias.  

Há indicação da precaução para gotículas quando diagnosticada infecção por Haemophylus influenza, Neisseria meningitidis,
Streptococcus pneumoniae, rubéola, caxumba, difteria, coqueluche, adenovírus, entre outros.  

A equipe de saúde que cuida de pacientes com indicação de precaução para gotículas deve usar máscara cirúrgica ( Figura
1 ). Evita-se o transporte do paciente, mas, quando isso é necessário, ele deve usar máscara cirúrgica durante toda sua
permanência fora do quarto.

O paciente deve ser internado em um quarto privativo, mas quando não houver possibilidade, pode ser internado com outros
pacientes infectados pelo mesmo microrganismo, garantindo uma distância mínima entre dois leitos de um metro. 

MATERIAIS
Clique para ter acesso à lista. 

ORIENTAÇÃO AO PACIENTE E À FAMÍLIA
Explicar a finalidade do isolamento para o paciente e a família, assim como quaisquer precauções que a família deve tomar
ao entrar em um quarto de isolamento.
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Informar ao paciente e à família sobre os sinais e sintomas das infecções.
Orientar o paciente e a família sobre os modos de transmissão de infecção.
Explicar ao paciente e à família os métodos de prevenção de infecção.
Demonstrar à família como colocar e retirar o EPI.
Orientar o paciente e a família sobre a exposição dos indivíduos contatados pelo paciente antes do diagnóstico.
Incentivar perguntas e respondê-las à medida que surgirem.

AVALIAÇÃO E PREPARAÇÃO
AVALIAÇÃO

1. Higienizar as mãos antes do contato com o paciente.
2. Apresentar-se ao paciente e verificar a identidade dele usando duas informações.
3. Avaliar o potencial do paciente para o vírus infeccioso.

a. Exame específico para confirmação da doença infecciosa.
b. Sinais ou sintomas de doença infecciosa.
c. Histórico de exposição recente.
d. Notas de progresso do médico, indicando um plano para descartar doença infecciosa.
e. Triagem ou avaliação de risco de doença infecciosa.

PREPARAÇÃO
1. Certificar-se de que o paciente e a família compreendem o procedimento.

Responder às perguntas à medida que elas surgirem e reforçar as informações,
conforme necessário.

2. Colocar um aviso na porta do quarto.
3. Impedir deslocamentos extras para dentro e para fora do quarto; reunir todos os

equipamentos e materiais necessários antes de entrar no quarto.
4. Fornecer equipamento médico exclusivo (p. ex., estetoscópio, manguito de pressão

sanguínea, termômetro) ao paciente.
5. Certificar-se de que o paciente e a família podem identificar os métodos de

transmissão
 

PROCEDIMENTO
CUIDADOS COM O PACIENTE: PRECAUÇÕES PARA
GOTÍCULAS

1. Entrar no quarto. Não há necessidade de fechar a porta.
2. Higienizar as mãos, colocar a máscara cirúrgica e calçar as luvas, se necessário.
3. Verificar a identidade do paciente usando duas informações.
4. Usar precauções de contaminação ao prestar cuidados de enfermagem ao paciente.

a. Manter as mãos longe do rosto.
b. Limitar as superfícies tocadas no quarto.
c. Remover as luvas, quando rasgadas ou fortemente contaminadas, realizar a higienização das mãos e calçar

um novo par de luvas.
5. Descartar roupas de cama, lixo e itens descartáveis.

a. Usar sacos simples, que sejam resistentes e impermeáveis à umidade para conter artigos sujos. Em caso de
necessidade, usar sacos duplos para roupas de cama sujas ou lixo pesado e molhado.

b. Amarrar os sacos de forma segura com um nó no topo.
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6. Remover todas as peças de equipamentos reutilizáveis e desinfetar completamente os equipamentos reutilizáveis
colocados no quarto. Certificar-se de que o equipamento seja desinfetado ao ser removido do quarto, antes de usá-lo
em outro paciente.

Fundamentação: A desinfecção do equipamento após o uso diminui o risco de transmissão de infecção. O uso
de equipamentos dedicados apenas para uso do paciente em precauções de isolamento minimiza ainda mais
esse risco.

7. Reabastecer o quarto, conforme necessário. Pedir a outra pessoa da equipe de saúde para fazer a entrega de novos
materiais, se necessário.

Fundamentação: Limitar os deslocamentos para dentro e fora do quarto reduz a exposição do pessoal de
saúde e do paciente aos microrganismos.

8. Informar ao paciente quando planeja retornar ao quarto. Perguntar se o paciente precisa de algum item de cuidados
pessoais.

9. Retirar as luvas, a máscara cirúrgica e higienizar as mãos.
10. Sair do quarto sem fechar a porta, a menos que seja para manter a privacidade do paciente.
11. Higienizar novamente as mãos.
12. Registrar o procedimento no prontuário do paciente.

MOVENDO O PACIENTE COM DOENÇA INFECCIOSA
DENTRO DA INSTITUIÇÃO

1. Higienizar as mãos e colocar a máscara cirúrgica.
2. Verificar a identidade do paciente usando duas informações.
3. Tomar medidas para reduzir a probabilidade de transmissão quando o paciente está fora do quarto, de acordo com a

prática da instituição.
Fundamentação: A prática da instituição para o uso de EPI deve ser seguida ao mover o paciente dentro da
instituição.

a. Ligar para a unidade de recepção e informar sobre o estado de isolamento do paciente, se este tiver de ser
movido dentro da instituição.

b. Certificar-se de que o paciente esteja agendado como o último caso do dia, em horários em que o
procedimento ou teste possa ser realizado rapidamente ou quando as áreas de espera estão menos
ocupadas.

Fundamentação: Estas precauções reduzem o número de pessoas potencialmente expostas.
4. Fornecer ao paciente uma máscara cirúrgica e instruí-lo a usá-la sobre a boca e nariz.

a. Certificar-se de que haja fornecimento adequado de máscaras cirúrgicas.
b. Substituir a máscara cirúrgica, se esta molhar ou rasgar.

5. Permanecer com o paciente enquanto ele deambula ou é levado para outras áreas ocupadas, a fim de garantir que ele
não remova a máscara cirúrgica.

6. Descartar os materiais, remover a máscara cirúrgica e higienizar as mãos.
7. Registrar o procedimento no prontuário do paciente.

MONITORAÇÃO E CUIDADOS
Descontinuar as precauções somente quando a probabilidade de doença infecciosa for considerada
insignificante e houver outro diagnóstico que explique o quadro clínico.

1. Avaliar os resultados dos testes laboratoriais do paciente.
a. Verificar o período de duração do isolamento para cada doença infecciosa.
b. Descontinuar as precauções de isolamento de acordo com a prática da instituição.

i. Quando o diagnóstico de doença infecciosa for excluído.
ii. Quando o paciente não é infeccioso.
iii. Quando outro diagnóstico explica o quadro clínico.

2. Certificar-se de que o paciente tenha oportunidade suficiente para discutir problemas de saúde, cursos de tratamento
ou outros assuntos importantes para ele, enquanto estiver no quarto de isolamento.
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3. Acompanhar continuamente o entendimento do paciente e da família sobre o isolamento contínuo. Oferecer
oportunidades para que façam perguntas.

4. Monitorar o paciente para solidão ou tédio e no intuito de detectar sinais e sintomas de depressão (p. ex., falta de
apetite, dificuldade em dormir).

Fundamentação: A monitoração de solidão, tédio e depressão permite que sejam identificadas complicações
do isolamento e especificar a intervenção.

5. Avaliar, tratar e reavaliar a dor.

RESULTADOS ESPERADOS
As máscaras cirúrgicas colocadas corretamente.
Profissionais, visitantes e outros pacientes não estão expostos a doenças infecciosas
O paciente se envolve espontaneamente em discussões com a enfermeira e a família.
O paciente pede informações sobre a transmissão da doença.
O paciente reconhece a finalidade do isolamento e coopera com as precauções.

RESULTADOS INESPERADOS
As máscaras cirúrgicas não são colocadas adequadamente.
Profissionais, visitantes e outros pacientes estão expostos a doenças infecciosas.
O paciente não coopera com as precauções.

DOCUMENTAÇÃO
Orientação ao paciente e à família.
Procedimentos realizados.
Resposta do paciente ao isolamento social.
Evidência ou violação suspeita das precauções de isolamento.
Resultados inesperados e intervenções de enfermagem relacionados.

CONSIDERAÇÕES PEDIÁTRICAS
O isolamento cria uma sensação de separação da família e perda de controle. Um ambiente estranho pode acrescentar-se
a alguma confusão que a criança sente durante o isolamento. Uma criança em idade pré-escolar é incapaz de entender a
relação de causa e efeito para o isolamento. Crianças mais velhas podem entender a causa, mas ainda assim ficar com
medo.
Uma criança requer explicações simples, por exemplo: “Você precisa permanecer neste quarto para melhorar”. Todas as
precauções de barreira devem ser mostradas à criança. A família deve estar ativamente envolvida em qualquer explicação.
A equipe de saúde deve deixar que a criança veja seus rostos antes de aplicar a máscara para que ela não fique
assustada.

CONSIDERAÇÕES GERONTOLÓGICAS
O isolamento pode ser uma preocupação particular para idosos, especialmente aqueles que apresentam sinais e sintomas
de confusão ou depressão. Muitos idosos ficam confusos quando são confrontados com uma enfermeira que usa
precauções de barreira.
Os idosos devem ser avaliados quanto a sinais de depressão, como perda de apetite ou diminuição da comunicação
verbal. Se necessário, a equipe de cuidados de saúde deve ser consultada para as intervenções apropriadas.
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CONSIDERAÇÕES DE HOME CARE
Embora as precauções de isolamento seguidas em uma instituição não sejam diretamente aplicáveis no home care, os
cuidadores devem estar cientes das fontes potenciais de transmissão da doença em casa.

REFERÊNCIAS
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2007). 2007 Guideline for isolation precautions: Preventing

transmission of infectious agents in healthcare settings. Retrieved February 17, 2017, from
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/isolation/Isolation2007.pdf. [referência clássica]* 

2. Fairfax, R.E. (2004). Occupational Safety and Health Administration: Standard interpretations [Letter to Bernice B.
Friedman]. Retrieved February 17, 2017, from https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?
p_table=INTERPRETATIONS&p_id=24781. [referência clássica]*
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representar os princípios fundamentais para a prática.
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