
USO DE EPIs
Curitiba, 29 de maio de 2020. 
Ao corpo clínico:

ORIENTAÇÃO PARA USO DE EPIs NO ATENDIMENTO DE CASOS SUSPEITOS/CONFIRMADOS 
DE COVID-19

FASE DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Levando em consideração a pandemia de COVID-19, a proteção dos profissionais de saúde em contato com casos 
suspeitos ou confirmados da doença, bem como a segurança dos pacientes e acompanhantes, o SECIH orienta para as 

seguintes condutas quanto ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs):

Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar

EPIs Disponível Indicação 

Pronto-Atendimento, 
P41, UTI Geral e UTI 
Neo (leitos 5 e 6)

- Uniforme (pijama verde)
- Avental de tecido 
- Luvas de procedimento 
- Máscara cirúrgica 
- Touca descartável
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)

Lavanderia
Lavanderia
Setor de 
internamento

SESMT

Para médicos, enfermeiros e outros 
profissionais de saúde durante assistência 
ao paciente, como: consulta, exame físico, 
administração de medicação e verificação de 
sinais vitais.

- Avental descartável
- Máscara N95/PFF 2
- Protetor facial (face shield)

Setor de 
internamento
SESMT
SESMT

Para médicos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde durante procedimentos de vias aéreas 
com possibilidade de geração de aerossol, 
como: intubação, aspiração de vias aéreas, coleta 
de exame de vias aéreas, fisioterapia, extubação, 
ressuscitação cardiopulmonar.

Serviço de Higiene 
Hospitalar (SHH) 

- Avental de tecido *
- Luvas de borracha
- Máscara cirúrgica*
- Touca descartável*
-Máscara de tecido
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)*

Coordenação SHH

SESMT

Para equipe do SHH durante realização da limpeza 
do ambiente, a qual NÃO deve ser realizada 
durante execução de procedimentos no 
paciente.

* Se limpeza de ambiente de locais que 
podem atender a caso suspeito ou confirmado 
de COVID-19. Pronto-Atendimento, P41, UTI 
Geral, UTI Neo, Centro Cirúrgico, Endoscopia, 
CEIMA, SADT, Laboratório de Análises 
Clínicas ou Genômico.

SADT

- Avental de tecido 
- Luvas de procedimento
- Máscara cirúrgica
- Touca descartável
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)

SADT

SESMT

Para profissional de saúde do SADT.

Centro de Imagem 
(CEIMA)

- Avental de tecido 
- Luvas de procedimento
- Máscara cirúrgica
- Touca descartável 
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)

CEIMA

SESMT

Para profissional de saúde do CEIMA.

- Avental descartável
- Máscara N95/PFF 2
- Protetor facial (face shield)

Setor 
SESMT
SESMT

Para médicos, enfermeiros e outros profissionais 
de saúde durante procedimentos de vias aéreas 
com possibilidade de geração de aerossol, 
como: intubação, aspiração de vias aéreas, 
extubação e ressuscitação cardiopulmonar.

Laboratório de 
Análises Clínicas e 
Genômico 

- Uniforme (pijama verde)
- Avental descartável
- Luva de procedimento
- Máscara N95/PFF 2
- Touca descartável 
- Protetor facial (face shield)

Lavanderia 
Laboratório de 
Análises Clínicas e 
Genômico

SESMT

 Para profissionais da coleta e manipulação de 
amostras respiratórias do Laboratório.

Centro Cirúrgico e 
Endoscopia

- Pijama CC
- Paramentação cirúrgica 
padrão
- Touca descartável
- Luvas de procedimento 
ou estéril – de acordo com 
indicação
- Máscara N95/PFF 2
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)

- Se caso suspeito ou 
confirmado de COVID-19, 
utilizar avental impermeável 

Centro Cirúrgico e 
Endoscopia

SESMT
SESMT

Centro Cirúrgico e 
Endoscopia

Para profissionais que atuam na sala operatória 
ou de exame (cirurgião, médico, anestesista, 
instrumentador e auxiliar de sala).

SND – Copas

- Manter 1 metro de distância 
dos pacientes
- Máscara de tecido
- Protetor facial opcional

Setor

SESMT

Para entrega/recolhimento de dietas e mamadeiras.

Serviço Social

- Avental de tecido
- Touca descartável
- Máscara cirúrgica
- Protetor facial

Setor de Internação

SESMT

Para atendimento de familiares se necessário.

Serviço de Psicologia

- Avental de tecido
- Touca descartável
- Máscara cirúrgica
- Protetor facial

Setor de Internação

SESMT

Para atendimento de familiares se necessário.

Acolhimento ao óbito

- Avental de tecido
- Touca descartável
- Máscara cirúrgica
- Protetor facial

Setor de Internação

SESMT

Para atendimento de familiares se necessário.

Segurança

- Manter 1 metro de distância 
dos pacientes
- Máscara de tecido
- Protetor facial opcional

Setor
SESMT

Para atendimento geral.

Recepção

- Manter 1 metro de distância 
dos pacientes
- Máscara de tecido
- Protetor facial opcional

Setor
SESMT

Para atendimento geral.

Manutenção

- Máscara de tecido
- Avental de tecido*
- Touca descartável*
- Máscara cirúrgica*
- Óculos de proteção ou 
protetor facial (face shield)*

Setor de Internação

SESMT

*Apenas se indispensável o atendimento dentro 
do quarto/box do paciente.

As máscaras N95/PFF 2 para demais indicações, como atendimento de casos suspeitos de sarampo, varicela 
e TB pulmonar, permanecem disponíveis conforme fluxo existente nas farmácias-satélites (mediante 

prescrição médica) e SESMT.

O protetor facial é utilizado para procedimentos de intubação, extubação, aspiração e coleta de exames de vias aéreas. 

O avental é de uso individual de cada profissional de saúde. Após a utilização, ele deve ser descartado em hamper ou, 
se descartável, no lixo infectante.


