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INSTALAÇÕES AMBULATORIAIS 

Tipo de cenário Pessoal alvo no 
cenário 

 

Tipo de atividade Tipo de EPI 

Sala de consultas Profissionais da saúde Exame físico de pacientes 
com sintomas 
respiratórios 

Profissionais da saúde deverão 
usar: 
• Máscara cirúrgica 
• Avental 
• Luvas 
• Proteção ocular 

Exame físico de pacientes 
sem sintomas 
respiratórios 

Profissionais da saúde deverão usar 
EPI de acordo com o padrão de 
precauções 

Paciente com sintomas 
respiratórios 

Qualquer tipo de atividade Paciente deverá usar: 
Máscara cirúrgica se tolerado 

Paciente sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer tipo de atividade O paciente não precisará usar 
máscara 

Profissionais da higiene/ 
limpeza 

Após as consultas de 
pacientes com sintomas 
respiratórios 

Os profissionais de limpeza 
deverão usar: 
• Máscara cirúrgica 
• Avental 
• Luvas 
• Proteção ocular 

Sala de espera Paciente com sintomas 
respiratórios 

Qualquer tipo de atividade Paciente deverá usar: 
Máscara cirúrgica 
Obs.: Transferência imediata da 
pessoa para uma sala de 
isolamento ou área separada 
distante de outras pessoas. Se não 
for viável, prover distância espacial 
de outros pacientes. 

Pacientes sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer tipo de atividade O paciente não precisará usar 
máscara 

Áreas administrativas Todos os funcionários, 
incluindo profissionais 
da saúde 

Tarefas administrativas Os funcionários não precisarão 
usar EPI 

Outras áreas com 
trânsito do paciente 
(pátios, corredores) 

Todos os funcionários, 
incluindo profissionais 
da saúde 

Qualquer tipo de 
atividade, não envolvendo 
contato com o paciente 
portador de COVID-19 

Os funcionários não precisarão 
usar EPI 

 

Obs.: Os profissionais também deverão se atentar ao uso dos EPIs da RDC 32, conforme rotina usual e risco, 

como: sapatos de borracha, luvas de borracha, etc. 

 

Referência: 

WHO. Rational use of personal protective equipment (PPE) for coronavirus disease (COVID-19), Interim guidance, 2020 (adaptado) 
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