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MANUAL DE RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL aOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE 

NO ATENDIMENTO AO PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO DE INFECÇÃO 

PELO NOVO CORONAVIRUS (SARS-CoV-2). 
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AMBIENTE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

RECOMENDADOS 

RECEPÇÃO - Máscara cirúrgica 

  

  

ACOLHIMENTO / TRIAGEM - Óculos de Proteção ou protetor facial 

- Máscara Cirúrgica 

- Avental impermeável 

- Luvas de Procedimento (acolhimento) 

  

ATENDIMENTO (MÉDICO E DE ENFERMAGEM): 

  

- Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica 

- Avental impermeável 

- Luvas de procedimento 

  

Obs: Quando houver necessidade de realizar na 

UBS/ESF procedimentos geradores de aerossóis, 

como intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica invasiva e não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual 

antes de intubação, coleta de amostras 

nasotraqueais, utilizar máscara N95 e gorro, que 

devem ser descartados após o uso.  

  

FARMÁCIA 

  

- Máscara cirúrgica 

  

Obs: Após cada atendimento higienizar as mãos 

com álcool gel 70%. 

  

VACINA  - Óculos de proteção ou protetor facial 

- Avental impermeável 

- Máscara cirúrgica 

  

Obs: Após cada aplicação de vacina, realizar a 

lavagem das mãos. 

  

CURATIVO: 

  

- Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica  

- Avental impermeável 

- Luvas de procedimento 

  

RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EPI POR SETORES DE ATENDIMENTO 
AO PACIENTE SUSPEITO OU CONFIRMADO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA 



RECOMENDAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE EPI POR SETORES DE ATENDIMENTO 
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE FAMÍLIA 

EXPURGO (ÁREA SUJA) 

  

- Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica 

- Avental impermeável 

- Luvas de procedimento 

  

ESTERILIZAÇÃO (ÁREA LIMPA) 

  

- Máscara cirúrgica 

- Luvas de procedimento 

  

SERVIÇO DE LIMPEZA - Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica 

- Avental impermeável 

- Luvas de borracha 

- Bota de Borracha 

  

ODONTOLOGIA - Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica  

- Máscara PFF2/N95 (quando o procedimento gerar 

dispersão de aerossóis) 

- Avental impermeável 

- Luvas de procedimento 

- Gorro (quando o procedimento gerar dispersão de 

aerossóis)  

TRANSPORTE – MOTORISTAS 

  

- Máscara cirúrgica 

  

Obs1: limpar volante e maçaneta frequentemente 

com água e sabão, na impossibilidade, usar álcool 

70%. 

Obs2: caso haja necessidade de contato com o 

paciente, usar luvas de procedimento e avental 

descartável. 

  

RADIOLOGIA 

  

- Óculos de proteção ou protetor facial 

- Máscara cirúrgica  

- Máscara PFF2/N95 (somente quando houver no 

ambiente dispersão de aerossóis) 

- Avental impermeável 

- Luvas de procedimento 

- Avental pumblífero (específico para radiologia) 

- Protetor de tireoide (específico para radiologia) 

  

MANUTENÇÃO 

  

- Óculos de proteção  

- Máscara cirúrgica (utilizar apenas em locais onde haja 

pacientes suspeitos) 

- Avental impermeável 

- Luvas de borracha 



ORIENTAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) - 

PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 

 

Luvas de Procedimento: As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver 

risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, 

pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 

transmissão do Covid-19 para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por meio das 

mãos do profissional. 

As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são: 

• Troque as luvas sempre que entrar em contato com outro paciente e também durante o contato com o 

paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver 

danificada. 

• Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) 

quando estiver com luvas. 

• Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas). 

• O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. 

• Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas. 

 

Colocação das luvas 

 

 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

ORIENTAÇÕES SOBRE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
(EPI) - PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. 
  
 

Luvas de Procedimento 

 

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das 

mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não 

íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de 

transmissão do Covid-19 para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente por 

meio das mãos do profissional. 



Retirada das luvas 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

 

 

Óculos de Proteção: Também conhecidos como óculos de segurança, são utilizados para proteção da visão, 

contra gotículas de salivas, poeiras, fluidos corporais e secreções.  

Os óculos de proteção devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos 

de sangue, secreções corporais e excreções. Necessária à higiene correta após o uso. 

• Sugere-se para a desinfecção, o uso de Surfic ® 10%. 

 



Colocação dos protetores faciais ou óculos de proteção 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

Retirada dos ´protetores ou óculos de proteção 

 
 

Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

 

Avental Impermeável: Trata-se de um dispositivo confeccionado em material. Este EPI é indicado 

especialmente para proteger o usuário e suas vestimentas em caso de operações que envolvem o uso de 

grandes volumes de água, ambientes úmidos ou contato com produtos químicos leves. Deve ser utilizado 

durante procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a 

fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, com punho e 

abertura posterior.  

O avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto 

do paciente ou da área de assistência. Após a remoção do avental deve-se imediatamente proceder à 

higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, paciente e ambiente.  

Óculos de Proteção ou protetores faciais 

 

Também conhecidos como óculos de segurança, são utilizados para proteção da visão, 

contra gotículas de salivas, poeiras, fluidos corporais e secreções.  

Os óculos de proteção devem ser utilizados quando houver risco de exposição do 

profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções. Necessária à 

higiene correta após o uso. 

• Sugere-se para a desinfecção, o uso de Surfic ® 10%. 



 

Colocação do avental: 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

Retirada do avental: 

 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

Avental Impermeável 

Este EPI é indicado especialmente para proteger o usuário e suas vestimentas em caso de operações 

que envolvem o uso de grandes volumes de água, ambientes úmidos ou contato com produtos 

químicos leves. Deve ser utilizado durante procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos 

corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve 

ser de mangas longas, com punho e abertura posterior.  

O avental sujo deve ser removido e descartado após a 

realização do procedimento e antes de sair da área de 

assistência. Após a remoção do avental deve-se 

imediatamente proceder à higiene das mãos para 

evitar a transmissão dos vírus para o profissional, 

paciente e ambiente.  



Gorro: Descartável, tem como finalidade de uso, evitar o desprendimento de sujidades em áreas que 

tenham tal necessidade bem como proteger o profissional da saúde. Fabricado em polipropileno hidrofílico, 

material de alta tecnologia, leve e resistente. Tamanho único, com tiras ajustáveis, solda eletrônica e sem 

costura.  

 

Colocação do gorro 

 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

Retirada do gorro 

 
Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

 

Máscara cirúrgica: é um Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Esta mascara não protege contra as gotículas de espirro, porém ela é eficaz em impedir a dispersão das 

gotículas de espirro. 

Portanto, é indicada para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo 

próprio Trabalhador de Saúde ou pelo paciente em condição de transporte. 

 

Orientações gerais: 

• Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e nariz e amarre com segurança para minimizar 

os espaços entre a face e a máscara; Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara; 

• Remova a máscara usando a técnica apropriada não toque na frente, mas remova sempre por trás); 

• Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente na máscara usada, realize a higiene das mãos; 

• Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmida; 

• Não reutilize máscaras descartáveis. Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer 

circunstância. A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada 

entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do 

fabricante. 

Gorro 
 

Descartável, tem como finalidade de uso, evitar o desprendimento de 

sujidades em áreas que tenham tal necessidade bem como proteger o 

profissional da saúde. Fabricado em polipropileno hidrofílico, material de alta 

tecnologia, leve e resistente. Tamanho único, com tiras ajustáveis, solda 

eletrônica e sem costura. 



Máscara cirúrgica 
 
Esta mascara não protege contra as gotículas de espirro, porém ela é eficaz em impedir a 
dispersão das gotículas de espirro. 
Portanto, é indicada para minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias 
geradas pelo próprio Trabalhador de Saúde ou pelo paciente em condição de transporte. 

 
Colocação da máscara cirúrgica 

1. Higienize as mãos. Antes de tocar a máscara médica limpa, 
você deve lavar bem as mãos com água e sabonete. 

2. Pegue a máscara pelo elástico, passe um pela primeira 
orelha e o outro pela segunda. 

3. Ajuste a máscara no nariz. Depois de colocar a máscara na 
cabeça e no rosto, segure-a na ponte do nariz com o indicador 
e o polegar. 

Retirada da máscara cirúrgica 

1. Com alças para as orelhas: segure as alças com as mãos e 
tire-as de cada orelha. 

2. Descarte a máscara corretamente. Cada máscara cirúrgica 
só deve ser usada uma vez. Portanto, descarte o acessório 
imediatamente após a retirada.  

Fonte das figuras: https://pt.wikihow.com/Colocar-uma-M%C3%A1scara-M%C3%A9dica 



Colocação da máscara PFF/N95 

Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 

Máscara Filtrante – PFF2 (Peça facial filtrante) / N95 
  

Classificação de filtro para aerossóis adotada nos EUA e equivale, no Brasil, à PFF2 do tipo peça 

semifacial com filtro P2.  

A PFF2 / N95 é recomendada para proteção quando há agentes biológicos dispersos no ambiente 

na forma de aerossóis potencialmente causadores de doenças. 

 



Retirada da máscara PFF/N95 

Fonte da figura: https://pt.wikihow.com/Usar-uma-M%C3%A1scara-N95 

Fonte da figura:  COVID-19 - Orientações sobre a colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIS) 



 Higienizar as mãos antes e após a colocação da mascara. 

 Não sair com as máscaras fora da unidade de saúde. 

 As máscaras não podem ser compartilhadas, sendo individual 

de cada trabalhador.  

 Não deve ser utilizada máscara cirúrgica embaixo da PFF2 / 

N95. (Desta forma não haverá a vedação adequada e o 

trabalhador estará desprotegido).  

 Máscaras cirúrgicas: As máscaras cirúrgicas são descartáveis, 

devem ser utilizadas e substituídas quando estiverem sujas, 

molhadas ou danificadas.  

 Máscaras PFF2/N95: As máscaras são descartáveis deve-se 

usar e substituir obedecendo às instruções do fabricante.  

 Estas máscaras devem ser substituídas quando existirem 

suspeitas de contaminação.  

 Uso de barba e/ou bigode diminui a efetividade protetora. 

 Faça o uso consciente do EPI! Lembre-se que trata-se 

de um período de pandemia e que existe a escassez dos 

equipamentos no mercado.  

Atenção! 



Avental Pumblífero e Protetor para a Tireóide: É um artigo utilizado para proteção 

de trabalhadores contra os raios-x durante os exames radiológicos e procedimentos 

intervencionistas 
Avental Pumblífero 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pixelab.camart.cartoon 

Deve-se verificar visualmente se há algum dano no material antes do uso para 
assegurar que ele esteja em perfeita condição para completa proteção. 

Este avental destina-se somente à proteção contra as radiações secundárias não 
contra os feixes de raios-x diretos. 

Protetor para Tireóide 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pixelab.camart.cartoon 
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