
Local de atendimento Categoria profissional EPIs necessários assistência do paciente assintomático EPIs necessário assistência de pacientes sintomáticos Atividade

Triagem nas entradas das Unidades 

Assistenciais
Enfermagem Máscara de procedimento Máscara de procedimento

Avaliação primária: questionar sobre sintomas respiratórios e 

oferecer máscara para o paciente sintomático

Recepções Recepcionista Máscara de procedimento Máscara de procedimento Todas as atividades

Recepções
Segurança, manobrista, 

ascenssorista
Máscara de procedimento ofertada pela empresa Máscara de procedimento ofertada pela empresa Todas as atividades

Áreas Administrativas Todos os profissionais Máscara de procedimento NA
Atividade que  não envolva paciente com suspeita ou 

confirmação de COVID-19

Corredores e alas de áreas 

assistenciais
Todos os profissionais

Máscara de procedimento

Se você for somente circular pelo hospital, pode manter a de tecido

Máscara de procedimento

Se você for somente circular pelo hospital, pode manter a de tecido

Atividade que não envolva paciente com suspeita ou 

confirmação de COVID-19

Todas as áreas Acompanhantes em geral
Acompanhantes em geral - máscara de tecido

Acompanhante de paciente internado - máscara de procedimento

Máscara de procedimento + avental descartável

Desencorajar a saída do leito e utilizar a máscara cirúrgica quando transitar nas áreas comuns

Sair do leito em casos de procedimentos que gerem aerossol 

(coleta de swab nasal, IOT, entre outros)

Todas as áreas
Paciente não internado. Ex: 

ambulatório, QT, imagem.
Máscara de procedimento NA

Todas as áreas Pacientes internados

Máscara de procedimento quando precisar sair do leito (transportes e saídas do leito)

Pacientes de enfermaria, que estão compartilhando o quarto, ambos devem utilizar máscara de 

procedimento; não se aplica ao traqueostomizado.

Máscara de procedimento quando precisar sair do leito (transportes para exames e alta) Não é necessário a utilização no leito

Medicina Diagnóstica 1 

(USG,TC,RM,ECO)
Profissionais em geral

a. ECO TT, USG: máscara de procedimento para profissional

b. Procedimentos invasivos guiados por imagem:  uso de máscara cirúrgica pelo profissional que 

realiza o exame + avental estéril + óculos de proteção + luva estéril

c. Para outros procedimentos que gerem aerossóis (p. Ex., espirometria) utilizar máscara N95 + 

óculos de proteção + precaução padrão

Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca + óculos de proteção 

para todos os profissionais, incluindo técnico de radiologia (posicionamento do paciente). 

Considerar Face Shield.

Medicina Diagnóstica 2 

(Procedimentos Endoscópicos)
Profissionais em geral

Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos 

de proteção

Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos 

de proteção/ face shield, por todos os profissionais envolvidos no transporte intra-hospitalar e 

inter hospitalar

Quimioterapia e Radioterapia Profissionais em geral
Máscara de procedimento

a. Uso de máscara de procedimento + avental descartável + luvas de procedimento para 

atendimento a casos sintomáticos respiratórios leves, por todos os profissionais envolvidos no 

cuidado do paciente 

Ambulatório/ Pronto Socorro Profissionais em geral Máscara de procedimento
Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + touca 

descartável

Fisioterapia Ambulatorial
Máscara de procedimento

Máscara N95 se geração de aerossol
A definição de atendimento de acordo com avaliação da fisioterapeuta.

Unidade de Terapia Intensiva / 

Unidades de Internação 

Todos os profissionais com 

assistência direta
Máscara de procedimento

a. Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + 

touca descartável

b. Procedimento com potencial geração de aerossol: adicioinar protetor facial e avental 

impermeável

Todas as áreas Engenharia clínica ou manutenção
Máscara de tecido

Caso contato com paciente: máscara de procedimento

Se adentrar ao leito do paciente sintomático: Máscara N95 + Avental descartável + Luvas de 

procedimento + Óculos de proteção + Touca descartável                                                                                                                     
Ao entrar no quarto

Todas as áreas Copeiros Máscara de procedimento Não devem entrar no quarto, entregar a bandeja à Enfermagem. Utilizar utensílios e bandeja descartável

Centro Cirúrgico,CME,C C 

Ambulatorial

a. Anestesistas – momento da Intubação orotraqueal (potencial geração de aerossol) para todos 

os pacientes e para todos os profissionais que participam do procedimento: Uso de máscara 

N95,face shield e EPI completo do habitual do Centro cirúrgico. 

b. Cirurgias da CP, Otorrinolaringologia, Buco-maxilo com abordagem via oral ou nasal e 

Traqueostomias, Videolaparoscopias, Cirurgia torácica, Oncologia cutânea de face, CPRE: uso de 

máscara N95, face shield e EPI completo para todos os pacientes, procedimentos com 

possibilidade de gerar aerossóis

a. Máscara N95 + avental descartável + luvas + face shield + touca descartável, para todos os 

profissionais que prestarem atendimento dentro da sala de cirurgia. Considerar protetor facial

b. CME: máscara N95 + avental descartável + luvas + óculos de proteção + touca descartável na 

área de limpeza.

SALAS COM PRESSÃO NEGATIVA

Serviço de Higiene Máscara de procedimento
Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + óculos de proteção + touca 

descartável por cima da touca do uniforme 

Banco de sangue - área técnica Área técnica N95 e óculos de proteção N95 e óculos de proteção

Transporte de paciente Profissionais Máscara de procedimento

Uso de máscara N95 + avental descartável + luvas de procedimento + touca descartável + óculos 

de proteção, por todos os profissionais envolvidos no transporte intra-hospitalar e inter hospitalar 

(incluindo profissionais da ambulância e o motorista). 

Acompanhantes com sintomas respiratórios são aconselhados a não adentrarem no ambiente hospitalar


