
Serviço de Epidemiologia e Controle de Infecção Hospitalar

ORIENTAÇÕES PARA AMBULATÓRIOS ELETIVOS
 FASE DE TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA SARS-COV2

Considerando a fase de transmissão comunitária da pandemia pela COVID-19, a segurança dos 
pacientes e a proteção dos profissionais de saúde que se encontram em contato com atendimentos 
eletivos nos ambulatórios, o SECIH orienta para os seguintes cuidados:

1. Programar as agendas levando em consideração o tempo entre as consultas, a quantidade de 
médicos atendendo no ambulatório e o total de consultas do dia, para que não haja aglomeração 
na sala de espera.

2. Na confirmação da consulta:

• Questionar SINTOMAS RESPIRATÓRIOS AGUDOS (febre, tosse, coriza, dor de garganta e 
falta de ar) nos últimos 14 dias. Se sim: reagendar a consulta, considerando 14 dias após início 
dos sintomas e 72 horas sem sintomas.

• Orientar a vinda com apenas um acompanhante, que não seja do grupo de risco (pessoas 
acima de 60 anos) e que não tenha tido sintomas respiratórios agudos nos últimos 14 dias.

• Orientar que o uso de máscara é obrigatório no Paraná e o paciente e o acompanhante 
devem usar no deslocamento até o hospital.

3. Ao chegar ao ambulatório, o paciente e acompanhante devem ser orientados a permanecer 
com máscara. Caso não estejam, deve ser oferecida a máscara de tecido do hospital.

4. Disponibilizar álcool para higiene das mãos nas salas de espera. Orientar sobre a higiene das 
mãos e que eles devem permanecer entre 1 e 2 metros de distância dos demais.

5. Assegurar limpeza frequente da sala de espera, preferencialmente após uso de cada 
acompanhante e paciente, incluindo cadeiras e bancadas (com álcool 70%).

6. Manter os ambientes arejados.

7. Garantir a desinfecção das cadeiras dos consultórios, macas de exames a cada paciente, 
independentemente do uso de lençol descartável, e demais materiais (termômetro, 
estetoscópio, esfigmomanômetro, otoscópio).

8. Realizar a limpeza com álcool 70% no telefone, computador, mesas e cadeiras. Se forem 
compartilhados, limpar a cada uso.

9. Garantir limpeza frequente dos banheiros, trocadores e maçanetas.

Abaixo o equipamento de proteção individual (EPI) recomendado para paramentação de cada 
categoria profissional de acordo com a atividade a ser realizada:

Curitiba, 11 de maio de 2020.
Ao corpo clínico:

A higiene das mãos e o distanciamento social são as principais medidas de 
prevenção e devem ser seguidas por todos.

Profissional Atividade EPI recomendado

Segurança Controle de acesso Máscara de tecido

Recepcionista Entrega da máscara de 
tecido para os pacientes/
acompanhantes sem 
máscara 
Atendimento 
administrativo

Máscara de tecido

Equipe de 
Enfermagem

Atendimento assistencial Máscara descartável
Avental de contato, troca no final do plantão ou 
se sujo ou úmido
Óculos de proteção e luva de procedimento de 
acordo com atividade 

Médico Consulta Máscara descartável
Avental de contato, troca no final do plantão ou 
se sujo ou úmido
Óculos de proteção e luva de procedimento de 
acordo com atividade

Serviço de Higiene Realizar a limpeza do 
ambiente

Máscara de tecido
Luva de borracha de acordo com procedimento 


