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Tipos de precauTipos de precauççõesões

�� PrecauPrecauçções universaisões universais
�� PrecauPrecauçções baseadas na via de transmissãoões baseadas na via de transmissão



PrecauPrecauçções universaisões universais

IndicaIndicaçção para serem aplicadas a todos os doentes ão para serem aplicadas a todos os doentes 
em todas as unidades de saem todas as unidades de saúúdede



PrecauPrecauçções universaisões universais

�� Higiene das mãosHigiene das mãos
�� Equipamento de protecEquipamento de protecçção individual: ão individual: luvas, bata/avental, luvas, bata/avental, 

mmááscara, protecscara, protecçção ocularão ocular

�� Equipamento e roupa do doente Equipamento e roupa do doente 
�� ExposiExposiçção a fluidos orgânicos ão a fluidos orgânicos –– sangue, urina, fezes, sangue, urina, fezes, 

secresecreçções ões –– orofaringeorofaringe, nasais, vaginais , nasais, vaginais 
�� Cuidados durante uma reanimaCuidados durante uma reanimaççãoão
�� Cuidados durante a higiene da Cuidados durante a higiene da áárvore respiratrvore respiratóóriaria
�� Cuidados no uso de material cortante e perfurante Cuidados no uso de material cortante e perfurante 
�� Tipo de isolamento a que o doente deve ser sujeitoTipo de isolamento a que o doente deve ser sujeito



PrecauPrecauçções baseadas na via de ões baseadas na via de 
transmissãotransmissão

�� transmissão por via atransmissão por via aéérearea
�� transmissão por gottransmissão por gotíículasculas
�� transmissão por contacto  transmissão por contacto  



Transmissão por via aTransmissão por via aéérearea
�� Ocorre por disseminaOcorre por disseminaçção de pequenas partão de pequenas partíículas culas 

residuais*residuais* ou partou partíículas de pculas de póó que contêm  que contêm  
agentes infecciosos ou esporos. agentes infecciosos ou esporos. 

�� Os Os microorganismosmicroorganismos disseminados deste modo disseminados deste modo 
podem ser transportados por correntes de ar e podem ser transportados por correntes de ar e 
ser depositados ou inalados por outros doentes ser depositados ou inalados por outros doentes 
ou pessoal no mesmo quarto ou enfermaria ou ou pessoal no mesmo quarto ou enfermaria ou 
bem longe do local de origem.bem longe do local de origem.

�� O controlo correcto implica condiO controlo correcto implica condiçções de ões de 
ventilaventilaçção especiais ão especiais –– vgvg quarto de pressão quarto de pressão 
negativanegativa

* Partículas com dimensão inferior a 5µm, resultantes de gotículas 

evaporadas, que contêm microorganismos e que permanecem suspensas no 

ar por períodos prolongados



Exemplos de doenExemplos de doençças com as com 
transmissão por via atransmissão por via aéérearea

�� TuberculoseTuberculose
�� SarampoSarampo
�� VaricelaVaricela



PrecauPrecauçções de transmissão por via ões de transmissão por via 
aaéérearea

�� Quarto privadoQuarto privado
�� Caso não seja possCaso não seja possíível dar um quarto a cada doente, juntar vel dar um quarto a cada doente, juntar 

doentes com a mesma doendoentes com a mesma doençça na mesma divisãoa na mesma divisão
�� Quarto de pressão negativa, com 6 a 12 renovaQuarto de pressão negativa, com 6 a 12 renovaçções por ões por 

hora. hora. 
�� Usar mUsar mááscara se o doente tem tuberculose  em fase scara se o doente tem tuberculose  em fase 

contagiosacontagiosa
�� Pessoal de saPessoal de saúúde susceptde susceptíível não deve entrar em quartos vel não deve entrar em quartos 

com doentes com varicela ou sarampo. Se com doentes com varicela ou sarampo. Se éé mesmo mesmo 
necessnecessáário que entre deve usar mrio que entre deve usar mááscara. Se estscara. Se estáá imunizado imunizado 
não necessita usar mnão necessita usar mááscarascara



Transmissão por gotTransmissão por gotíículasculas

�� Ocorre quando as gotOcorre quando as gotíículas que contêm culas que contêm 
microorganismosmicroorganismos são espalhadas a curta distância são espalhadas a curta distância 
(menos de 1m) e depositadas nas mucosas (menos de 1m) e depositadas nas mucosas --
conjuntiva, boca ou nariz de pessoal ou outro conjuntiva, boca ou nariz de pessoal ou outro 
doente. doente. 

�� Estas partEstas partíículas são aspergidas pela tosse, espirro  culas são aspergidas pela tosse, espirro  
ou fala ou durante os cuidados prestados ao ou fala ou durante os cuidados prestados ao 
doente como aspiradoente como aspiraçção de secreão de secreçções ou ões ou 
broncoscopiabroncoscopia. . 

�� Como são muito pesadas não ficam em Como são muito pesadas não ficam em 
suspensão no ar pelo que não são necesssuspensão no ar pelo que não são necessáários rios 
cuidados especiais com a ventilacuidados especiais com a ventilaçção.ão.



Exemplos de agentes e doenExemplos de agentes e doençças as 
com transmissão por gotcom transmissão por gotíículasculas

�� AdenovAdenovíírusrus
�� Difteria farDifteria farííngeangea
�� HaemophilusHaemophilus influenzainfluenza tipo btipo b
�� InfluenzaInfluenza
�� ParotiditeParotidite
�� MycoplasmaMycoplasma pneumoniaepneumoniae, , 
�� NeisseriaNeisseria meningitidismeningitidis, , 
�� ParvovirusParvovirus B 19B 19
�� PertussisPertussis
�� RubRubééolaola
�� Faringite/pneumonia Faringite/pneumonia estreptocestreptocóócicacica
�� Escarlatina.Escarlatina.



Transmissão por contactoTransmissão por contacto

�� ÉÉ a via mais comum e mais importante de a via mais comum e mais importante de 
transmissão de doentransmissão de doençças infecciosas.as infecciosas.

�� A transmissão por contacto directo envolve o A transmissão por contacto directo envolve o 
contacto directo corpo a corpo contacto directo corpo a corpo -- por exemplo ao por exemplo ao 
dar banho ao doente ou ao virdar banho ao doente ou ao viráá--lo na cama. Pode lo na cama. Pode 
ocorrer entre doentes e pessoal de saocorrer entre doentes e pessoal de saúúde ou de ou 
entre doentes.entre doentes.

�� A transmissão por contacto indirecto envolve o A transmissão por contacto indirecto envolve o 
contacto do doente com um objecto contacto do doente com um objecto 
intermediintermediáário, geralmente inanimado, por rio, geralmente inanimado, por 
exemplo objectos pessoais, brinquedos, mobiliexemplo objectos pessoais, brinquedos, mobiliáário rio 
–– cama, mesa de cabeceira, estetosccama, mesa de cabeceira, estetoscóópio!!!!!pio!!!!!



Exemplos de doenExemplos de doençças com as com 
transmissão por contactotransmissão por contacto

�� InfecInfecçções por bactões por bactéérias multirresistentesrias multirresistentes
�� ClostridiumClostridium difficiledifficile
�� Difteria cutâneaDifteria cutânea
�� EnterovirusEnterovirus
�� Hepatite AHepatite A
�� Herpes Herpes simplexsimplex, herpes , herpes zosterzoster
�� ImpImpéétigotigo, abcessos, celulite ou , abcessos, celulite ou úúlceras de declceras de decúúbito, ou outras bito, ou outras 

infecinfecçções cutâneas por ões cutâneas por StaphylococcusStaphylococcus aureusaureus
�� ParainfluenzaParainfluenza, VSR, , VSR, RotavirusRotavirus
�� Sarna, PiolhosSarna, Piolhos
�� ShigellaShigella
�� Febre hemorrFebre hemorráágica (gica (ÉÉbolabola))



PrecauPrecauçções de transmissão por ões de transmissão por 
contactocontacto

�� Quarto privado. Se não for possQuarto privado. Se não for possíível, agrupar os vel, agrupar os 
doentes por doendoentes por doençça.a.

�� Usar sempre luvas (não necessitam ser Usar sempre luvas (não necessitam ser 
esterilizadas)esterilizadas)

�� Lavar as mãos depois de retirar as luvasLavar as mãos depois de retirar as luvas
�� O profissional deve usar bata se vai estar em O profissional deve usar bata se vai estar em 

contacto prcontacto próóximo com o doente ximo com o doente 



PrecauPrecauçções mões mááximasximas
A usar em doenA usar em doençças que têm vas que têm váários tipos de rios tipos de 
transmissãotransmissão

Uso de precauUso de precauçções ões 
�� UniversaisUniversais
�� De via aDe via aéérearea
�� De gotDe gotíículasculas
�� De contactoDe contacto



PrecauPrecauçções de transmissão por via ões de transmissão por via 
aaéérearea

�� Quarto privado. Se não for possQuarto privado. Se não for possíível, juntar doentes vel, juntar doentes 
com a mesma doencom a mesma doençça no mesmo quartoa no mesmo quarto

�� Se não houver doentes suficientes para proceder Se não houver doentes suficientes para proceder 
desse modo o espadesse modo o espaçço entre doentes não deve ser o entre doentes não deve ser 
inferior a 1m inferior a 1m 

�� O profissional deve usar mO profissional deve usar mááscara se tiver que estar scara se tiver que estar 
a menos de 1m do doentea menos de 1m do doente


