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Utilização de EPI’s por local de Atendimento 

Local de Atendimento Categoria Profissional Atividade EPI’s necessários 

Portas de entrada, U.E., 
Recepção de internação, PAPE, 
PA Matão, Serviço de Imagem 

Recepcionistas, Seguranças, 
Concierge, Agentes de 

Transporte ou qualquer outro 
profissional que atue no 

acolhimento do paciente. 

Todas atividades 
Máscaras cirúrgicas (4 horas de 

validade, se permanecer o 
tempo todo na face). 

Portas de entrada, U.E., 
Recepção de internação, PAPE, 
PA Matão, Serviço de Imagem 

Profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de 

enfermagem) 
Acolhimento do paciente 

Máscaras cirúrgicas (4 horas de 
validade, se permanecer o 

tempo todo na face). 

Portas de entrada, U.E., 
Recepção de internação, PAPE, 
PA Matão, Serviço de Imagem 

Profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de 

enfermagem) 
Assistência a pacientes 

Máscaras cirúrgicas (4 horas de 
validade, se permanecer o 

tempo todo na face) e gorro. 
Obs.: Ao transportar pacientes 

com suspeita ou confirmação de 
COVID-19 proceder com 

isolamento para CONTATO e 
GOTÍCULAS. 

Portas de entrada, U.E., 
Recepção de internação, PAPE, 
PA Matão, Serviço de Imagem 

Profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de 

enfermagem) 

Assistência a pacientes críticos, 
em sala de emergência e 

estabilização, com possibilidade 
de procedimentos que irão 

gerar aerossóis. 

Máscara N95 ou PFF2 ou 
equivalente, máscara cirúrgica, 
óculos de proteção ou protetor 

facial, gorro, avental 
impermeável e luvas de 

procedimento. 

U.E., Unidade de Internação 
Térreo (isolamento de 
pacientes suspeitos e 

confirmados de COVID-19) 

Escriturárias Todas atividades 
Máscara N95 ou PFF2 ou 
equivalente e máscara 

cirúrgica. 

Unidade de Internação Térreo 
(isolamento de pacientes 

suspeitos e confirmados de 
COVID-19) 

Profissionais de saúde (médicos, 
enfermeiros, técnicos de 

enfermagem) 

Assistência de enfermagem e 
cuidados integrais 

Máscara N95 ou PFF2 ou 
equivalente, máscara cirúrgica, 
óculos de proteção ou protetor 

facial, gorro, avental 
impermeável e luvas de 

procedimento. 

UTI Adulto, UTI Neonatal Escriturárias Todas atividades 
Máscaras cirúrgicas (4 horas de 

validade, se permanecer o 
tempo todo na face). 

UTI Adulto, UTI Neonatal 
Profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros, técnicos de 
enfermagem) 

Assistência de enfermagem e 
cuidados integrais 

Máscaras cirúrgicas (4 horas de 
validade, se permanecer o 

tempo todo na face). 

UTI Adulto, UTI Neonatal 
Profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros, técnicos de 
enfermagem) 

Assistência de enfermagem e 
cuidados integrais (quartos de 

isolamento) 

Máscara N95 ou PFF2 ou 
equivalente, máscara cirúrgica, 
óculos de proteção ou protetor 

facial, gorro, avental 
impermeável e luvas de 

procedimento. 

Outros setores, Internação 
Primeiro Andar, Internação 
Segundo Andar, Internação 
Terceiro Andar, Berçário, 

Corredores, Centro 
Cirúrgico/CME, Sala de 

Pequenos Procedimentos. 

Todos os profissionais 

Qualquer atividade que não 
envolva o paciente com 

suspeita ou confirmação de 
COVID-19 

Proceder com rotina 
assistencial. 

Obs.: Caso tenha contato com 
paciente suspeito ou 

confirmado, proceder com 
orientação da unidade de 

isolamento. 

Áreas administrativas Todos os profissionais 
Qualquer atividade que não 

envolva paciente com suspeita 
ou confirmação de COVID-19 

Máscaras cirúrgicas (4 horas de 
validade, se permanecer o 

tempo todo na face). 

Obs.: Em caso de necessidade, proceder ao uso de outra enfermeira e utilizar EPI de acordo com o perfil de pacientes 
atendidos. 

 


