MONITORAMENTO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE CAMPINAS - Checklist
FASE DE RETOMADA CONSCIENTE - Edição 2 Outubro/2021
Prezados gestores da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas,
O objetivo deste instrumento é apoiar os gestores no monitoramento cotidiano sobre implantação das
medidas de prevenção da COVID-19.
Seu conteúdo foi criteriosamente fundamentado nas seguintes referencias e legislação vigente:
→ Recomendações técnicas da PMC disponibilizadas no site http://covid-19.campinas.sp.gov.br
→ Roteiro para Inspeção Sanitária nos Ambientes de Trabalho para Investigação de Surtos de COVID-19.
→ Nota Técnica gvims/ggtes/anvisa nº 04/2020 - Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados
de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
Orientações para o preenchimento:
1. Tenha em mente a quantidade de ambientes na unidade, a forma com que cada ambiente é utilizado,
as pessoas que transitam por esses ambientes (Exemplo: servidores da saúde, funcionários
terceirizados, estudantes, professores e usuários) e risco de exposição em cada ambiente.
2. Todos os ambientes devem ser considerados: recepção, sala de espera, de procedimento, de vacina,
de reunião, consultórios, setor administrativo, cozinha, banheiros, área externa etc.
Orientações para análise e encaminhamentos:
1. Todas as medidas contidas neste checklist devem ser implementadas.
2. Analise se cada uma das medidas está sendo cumprida de acordo com os protocolos sanitários, bem
como monitore os encaminhamentos dados para cada resposta até a sua concretização. As opções de
preenchimento são:
Sim TOTAL:
Parabéns. Riscos de exposição/transmissão conhecidos e minimizados com as medidas de
prevenção implementadas em todos os ambientes (aos quais se aplicam) com total adesão das
pessoas envolvidas.
Encaminhamento: parabenize os gestores, funcionários e demais pessoas comprometidas com a
prevenção da COVID-19 a fim de valorizá-los e incentivar a manutenção das ações na rotina dos
trabalhos.
Sim PARCIAL:
Atenção! Existem brechas que podem comprometer todos os esforços para identificar e minimizar
os riscos de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 entre trabalhadores, usuários e demais
pessoas que frequentam a unidade de saúde.
Encaminhamento: faça uma análise dos fatores que restingem a implementação e manutenção
das medidas e busque parcerias para o total cumprimento das medidas.
NÃO:
Alerta! Aumento significativo dos riscos de infecção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.
Encaminhamento: priorize rápida intervenção para solução das pendencias identificadas.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

As medidas de prevenção determinadas
estão sendo cumpridas?
Sim
Sim
NÃO
Observação
TOTAL PARCIAL

1. Organização do atendimento para garantir o distanciamento seguro
entre as pessoas de 1,0 metro.

2. Demarcação da capacidade dos ambientes e do fluxo de pessoas, a
fim de evitar aglomerações, minimizar o número de pessoas
concomitantemente no mesmo ambiente e respeitar o
distanciamento interpessoal de 1,0 metro

3. Espaçamento adequado entre bancadas e postos de trabalho, entre
cadeiras nas salas de espera, nas filas de espera e demais ambientes
respeitando o distanciamento de 1,0 metro
4. Ambientes mantidos bem ventilados (portas e janelas abertas). Nos
ambientes climatizados o equipamento foi ajustado para manter a
adequada renovação do ar, com manutenção e higiene dos aparelhos
com maior frequência.
5. Implementação de medidas para redução da circulação dos pacientes
nas áreas comuns da unidade.
6. Há dispensers ou frascos com álcool gel 70% para higienização das
mãos de servidores e usuários, em todos os ambientes.
7. As pias estão supridas com água, sabonete líquido, papel toalha em
suporte específico, e lixeira com tampa sem contato manual.
8. Há disponibilidade em todos os ambientes de álcool 70% ou outro
1
produto saneante para desinfecção de objetos ou estações de
trabalho utilizadas por mais de uma pessoa.
9. Todos os profissionais da unidade realizam a desinfecção das suas
estações de trabalho, objetos de uso comum (caneta, telefone,
computadores etc.) e dos itens de atendimento (maca, cadeira
odontológica, estetoscópio, termômetro, oxímetro) após cada troca
de usuário.
10. A frequência de limpeza de áreas de alto toque (interruptores de luz,
maçanetas, bebedouros, corrimão, válvulas de descarga, puxadores
de geladeira, botões de microondas, etc.) e dos sanitários está
intensificada e seguindo as orientações de tempo de utilização do
produto.
11. Disponibilização de água, para servidores e usuários, providos de
copos descartáveis. Os bebedouros de pressão estão lacrados,
impedindo uso.
12. Há adaptação do local de refeição dos funcionários, com demarcação
do espaçamento, identificação visual da capacidade do local, horários
diferenciados de utilização, garantia das condições de higiene e
segurança dos alimentos consumidos neste ambiente.
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(Nota Técnica nº 47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA)
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA

As medidas de prevenção determinadas
estão sendo cumpridas?
Sim
Sim
NÃO
Observação
TOTAL PARCIAL

13. As estratégias de comunicação e atualização sobre a pandemia e seu
manejo são rotineiras do gestor para a equipe, fundamentadas nas
informações oficiais da SMS Campinas e recomendações técnicas e
protocolos sanitários disponibilizados na página:
covid-19.campinas.sp.gov.br para profissionais de saúde.
14. Comunicação visual adequada para que o paciente suspeito de
COVID-19 se dirija diretamente ao ambiente de atendimento para
estes casos.
15. Os profissionais que atuam no fluxo de atendimento de suspeitos
de COVID-19 são exclusivos deste setor (não são deslocados e
nem circulam por outras áreas da unidade).
16. Implementação de fluxos de atendimento específico para
pacientes suspeitos de COVID-19 (triagem, aferição de sinais
vitais, consulta, exames e retirada de medicamentos).
17. Ambiente de espera para suspeitos de COVID-19 com fácil acesso
a suprimentos de higiene respiratória (lenços de papel) e higiene
das mãos; além de orientações aos pacientes sobre
higiene/etiqueta respiratória e higiene das mãos.
18. Disponibilização de máscara cirúrgica, para pacientes com
sintomas de infecção respiratória (tosse, espirros, secreção nasal,
etc.) e seus acompanhantes.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
19. Há fluxo e rotina de distribuição de EPI e/ou troca, quando
necessário.
20. O quantitativo de EPI necessário ao atendimento é
monitorado e reposto de forma a garantir que não haja falta
de itens.
21. Todos os funcionários realizaram treinamento de utilização
adequada do EPI: indicação de uso, paramentação e
desparamentação, acondicionamento e descarte.
22. Há supervisão rotineira do uso de EPI, e cumprimento dos
POPs de limpeza e desinfecção de ambientes, limpeza e
desinfecção de EPI reutilizável e da área de processamento
de materiais.
23. Há local adequado para troca de roupas dos servidores ao
chegar e sair da unidade e disponibilidade de armários
individualizados.
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MANEJO DE RESÍDUOS

As medidas de prevenção determinadas
estão sendo cumpridas?
Sim
Sim
NÃO
Observação
TOTAL PARCIAL

24. Há rotina para higienização e manutenção adequada dos
abrigos de resíduos, e separação de resíduo comum e resíduo
infectante.
25. O descarte de EPI (luvas, avental, máscara, gorro), e as caixa
de perfurocortantes estão sendo desprezadas em saco
branco e armazenadas no abrigo externo para resíduo
infectante.

MEDIDAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE
26. Há rotina de higienização dos veículos utilizados para
atividades externas após cada viagem.
27. Há disponibilidade de álcool a 70% e álcool gel a 70% para o
motorista e passageiros.
28. Todos os ocupantes do veículo utilizam máscaras, respeitam
a capacidade do veículo com distanciamento mínimo e
mantem as janelas abertas durante o trajeto.

MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
29. O protocolo de testagem COVID-19 está implantado na
unidade, com monitoramento diário de sintomas.
30. Há um fluxo estabelecido na unidade para atendimento e
encaminhamento de servidor sintomático.
31. As gestantes devem ser afastadas do trabalho presencial e
alocadas em teletrabalho. (Lei Federal14.151).

Unidade: ________________________________________________
Checklist feito por: ________________________________________
Data: ___/ ___/ ______

3

