
 

 

MANUAL DE UTILIZAÇÃO  

EPI’s 
 

 

 

 

 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 
 
 
 
 

 

Unidade de 
Terapia Intensiva 

COVID 
 
 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 
 

 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Fisioterapia 

• Higienização do setor 
• Hemodiálise 
• Imagem 

 
Ao entrar na ilha 

 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara N-95 
• Avental Descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Gorro 

Ao entrar nos quartos ou box 

dos pacientes 

Acrescentar 
• Luvas de procedimento 

Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 

alto contato com material 

biológico. 

Acrescentar 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável de Napa (PRONA) 

 
 
 
 

 
 
 

Unidade de 
Terapia Intensiva 

NÃO-COVID 
 
 
 
 
 

 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 
 
 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Fisioterapia 

• Higienização do setor 
• Hemodiálise 
• Imagem  

 
 

 
 

Ao entrar na ilha 
 

 
• Avental Descartável 
• Máscara cirúrgica 
• Roupa Privativa 
• Gorro 

 

 

Ao entrar nos quartos ou Box 

dos pacientes 

Acrescentar 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável de Napa (PRONA) 

 

Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 

alto contato com material 

biológico. 

 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

 



EPIs – COMO USAR 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 

 
 
 
Enfermaria COVID 

 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higienização do setor 

• Hemodiálise 

• Hemodinamica 
• Imagem 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara N-95 

Ao entrar no quarto do 

paciente – procedimento 

SEM geração de aerossóis 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 

alto contato com material 
biológico. 

Acrescentar 
• Máscara N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

 

 
 
 
Enfermaria NÃO 
COVID 

 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higienização do setor 

• Hemodiálise 

• Hemodinamica 
• Imagem 

 
Ao entrar no setor 

 
• Máscara Cirúrgica 
• Roupa Privativa 

 

Ao entrar no quarto do 

paciente com precaução de 

contato 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Luvas de procedimento 
• Óculos de proteção ou máscara facial (gostículas) 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 
alto contato com material 

biológico. 

Acrescentar 
• Máscara N-95 
• Avental descartável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial (gostículas) 
• Luvas de procedimento 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 
 

Unidade Semi-
Intensiva 

COVID 
 
 

*Confirmados 
lado 7º A 
*Suspeitos      
lado 7º B 
 

 
 

 
 
 
 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 
 
 
 

 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Fisioterapia 

• Higienização do setor 
• Hemodiálise 
• Imagem 

 
Ao entrar no setor 

 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara N-95 
• Avental Descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Gorro 

 

Ao entrar nos quartos ou box 

dos pacientes 

Acrescentar 
 
• Luvas de procedimento 

 

 

Para procedimentos SEM 

geração de aerossóis. 

Acrescentar 
 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável ou Napa 

 

 

Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 

alto contato com material 

biológico. 

Acrescentar 
 
• Máscara N-95 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

 

 

 

 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 
 
 

 
 
 

Centro Cirúrgico e 
Centro Obstétrico 
 
 
 
 
 
 

 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

• Médicos 

• Enfermagem 

• Instrumentadores 

• Higienização da 
unidade 

• Imagem 
 

 
 

 
Ao entrar na Unidade 

 
• Roupa Privativa 
• Gorro 
• Máscara cirúrgica 

 

Para atendimento de 

pacientes ASSINTOMÁTICOS 

respiratórios 
 

Acrescentar 
• Avental Descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável Estéril 

Para atendimento de 

pacientes SINTOMÁTICOS 

respiratórios 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável Estéril 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
 
 
 

 
 
 

CME 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Profissionais do setor 
 
 

 
Ao entrar na Unidade 

 
• Roupa Privativa 
• Gorro 
• Máscara cirúrgica 

Área Limpa 
 

Acrescentar 
• Luvas de procedimento 

 

Área Suja 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Gorro 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável de Napa 
• Bota 

  



EPIs – COMO USAR 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

HEMODIÁLISE 
 
 
*Triagem na entrada  
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
pacientes 
 
*Sala separada para 
atendimento de 
Sintomáticos 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 
 
 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Farmacêutico 
• Imagem 
• Higienização 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

Para atendimento de 

pacientes ASSINTOMÁTICOS 

respiratórios 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

Para atendimento de 

pacientes SINTOMÁTICOS 

respiratórios 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

 
 
 
 
 

HEMODINÂMICA 
 

 
 

Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Imagem 

• Técnico Radiologia 

 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Para atendimento de 

paciente ASSINTOMÁTICOS 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Avental imp. estéril por cima do protetor de chumbo 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

Para atendimento de 

paciente SINTOMÁTICOS 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental imp. estéril por cima do protetor de chumbo 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

 



EPIs – COMO USAR 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 

 
 
 

PAM COVID 
 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higienização do setor 

• Hemodiálise 

• Hemodinamica 
• Imagem 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara N-95 

 

Ao entrar no quarto do 

paciente – procedimento 

SEM geração de aerossóis 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 

alto contato com material 

biológico. 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

 

 
 
 
PAM NÃO COVID 

 

 
 
 

Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higienização do setor 

• Hemodiálise 

• Hemodinamica 
• Imagem  

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Ao entrar no quarto do 

paciente 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 

banho ou procedimentos de 

alto contato com material 

biológico. 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 



EPIs – COMO USAR 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 

 
 
 

ENDOSCOPIA 

 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higienização da 
unidade 

• Hemodiálise 

• Hemodinâmica 
• Imagem 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Para atendimento de 

paciente ASSINTOMÁTICOS 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental imp. estéril por cima do protetor de chumbo (CPRE) 

 

Para atendimento de 

paciente SINTOMÁTICOS 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental imp. estéril por cima do protetor de chumbo (CPRE) 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

IMAGEM 

  
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
pacientes 
 
*Verificar horários por 
setor para atendimento 
de Sintomáticos 
respiratório 
 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 
 

• Médicos 

• Enfermagem 

• Higienização da 
unidade 

• Profissionais da 
Imagem 

• Manutenção 

 

 
Ao entrar no setor 

 
• Máscara Cirúrgica 

 

Para atendimento de 

paciente ASSINTOMÁTICO 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Para atendimento de 

paciente SINTOMÁTICO 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 



EPIs – COMO USAR 

 

 

LOCAL ATIVIDADE EPI 

 
 
 
 
 
 

LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLINICA 
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
pacientes 
 
*Atentar para as 
áreas sinalizadas 
como COVID-19 e 
seguir orientações da 
unidade 
 
 
 

 
Ao entrar no setor 

 
• Máscara Cirúrgica 

Área da Coleta 
 

Acrescentar 
 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Coleta em pacientes 

internados em paciente 

SINTOMÁTICO respiratório. 
 

Acrescentar 
• Máscara N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

Microbiologia (manuseio de 

amostras respiratórias) 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

 
 

Áreas Administrativas 

Acrescentar 
 
• Máscara Cirúrgica  
• Óculos de proteção ou máscara facial 

 
 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 

 
MANUTENÇÃO 
PATRIMONIO 
CENTRAL DE 

EQUIPAMENTOS 
 
*Descrever na Solicitação de 
Serviço (OS) que área ocorrera o 
serviço. 
 

 
 
 
 
 

Profissionais dos 
setores de manutenção 

Patrimônio 
Central de 

Equipamentos 

 
Ao entrar nos setores 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

Ao entrar no quarto do 

paciente ASSINTOMÁTICO 

respiratório 
 

Acrescentar 
 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Ao entrar no quarto do 

paciente SINTOMÁTICO 

respiratório 
 

Acrescentar 
 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 
 
 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS 
 

*Atentar para as áreas sinalizadas 
como COVID-19 e seguir 
orientações da unidade 
 
 
 

 
 Faturamento 

 Compras 

 Diretorias 

 Suprimentos e 
logística 

 Ouvidoria 

 Gestão de resíduos 

 Brigada de incêndio 

 NIR 

 SCCIH 

 Plantão 
Administrativo 

 Reprografia 

 GTI 

 Internação 

 Recepção 

  

 
Áreas não assistenciais 

 
• Máscara  Cirúrgica 

 

 
 

Atendimento direto ao 
paciente (RECEPÇÃO) 

 

Acrescentar 
 
• Máscara  Cirúrgica 
• Óculos de proteção ou máscara facial 

 

 

Ao entrar nas áreas COVID 

Acrescentar 
 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 

 



EPIs – COMO USAR 

 

Para procedimentos 
geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 
alto contato com materal 
biológico 

  
LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 

 
 
 
UNIDADE 
TEMPORÁRIA DE 
SAÚDE 
(Tenda) 
 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

• Médicos da unidade 

• Enfermagem 

• Fisioterapia 

• Higiene da unidade 

• Hemodiálise 
• Imagem 

 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Ao entrar no quarto do 

paciente – procedimento 

SEM geração de aerossóis 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
Para procedimentos 

geradores de aerossóis, 
banho ou procedimentos de 

alto contato com material 
biológico. 

Acrescentar 
• Máscara N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

 

 
AMBULATÓRIO 
DO SERVIDOR 

 
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
servidores 
 

 
 

Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 
 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Higienização 

 
Ao entrar no consultório 

 
• Máscara Cirúrgica 

 

Para Atendimento de 

servidores SINTOMÁTICOS 

Respiratórios 
 

Acrescentar 
 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Para profissional que 

REALIZA a coleta de 

secreção nasal 

Acrescentar 
• N-95  
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

QUIMIOTERAPIA 
AMBULATORIAL 

 
*Triagem na entrada  
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
pacientes 
 
*Dispensados pacientes 
SINTOMÁTICOS 
RESPIRATÓRIOS da 
sessão de Quimio após 
avaliação do medico. 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 
 
 
 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Farmacêutico 
• Auxiliares de Farmácia 
• Higienização 

 
Ao entrar no setor 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Para atendimento de 

pacientes ASSINTOMÁTICOS 

respiratórios 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
 

Instalação/Retirada de 
Quimioterápico 

Acrescentar 
• Máscara  PFF2-S com Carvão Ativado 
• Avental impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
Administrativos do setor 

 
• Máscara Cirúrgica 

 

 
 

 

 
AMBULATÓRIO 

GERAL 

 
 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
 
*Triagem na entrada  
 
 

 
 

Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 
 
• Médicos da unidade 
• Enfermagem 
• Higienização 

 
Ao entrar no Hospital 

 
• Máscara  Cirúrgica 

 

Para Atendimento de 

pacientes no consultório 

Acrescentar 
 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
Para profissional que 
REALIZA a coleta de 
secreção nasal ou 

procedimentos geradores de 
aerossóis 

Acrescentar 
• N-95  
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 

 
 

PATOLOGIA 

 
 
*Proibido entrada de 
familiares/ 
acompanhantes, na 
área contaminada. 
 
*Publico atendido pela 
entrada externa da 
patologia. 

 
 

Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 
 

• Médico perito / 
patologista 

• Enfermagem 
• Demais servidores do 

setor 

 
Ao entrar no setor 

 
• Máscara Cirúrgica 
• Roupa Privativa 

 

Manejo de corpos paciente 

ASSINTOMÁTICO 

respiratório 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 

Manejo de corpos paciente 

SINTOMÁTICO respiratório 

Acrescentar 
• Máscara  n-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Botas 

 
 

CARDIO-
DIAGNÓSTICO  

 
*Obrigatório uso de 
Máscara à todos 
pacientes 
 
*Exames realizados no 
LEITO – CTIs/UCO 
 
*são realizados todos 
os pacientes não 
sintomáticos e depois 
dos SINTOMATICOS 
RESPIRATÓRIOS. 
 

 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 
 

• Médicos 

• Enfermagem 

• Imagem 

• Higienização da 
unidade 

• Manutenção 

 

 
Ao entrar no setor 

 
• Máscara  Cirúrgica 

 

Para atendimento de 

paciente ASSINTOMÁTICO 

respiratórios 
 

Acrescentar 
• Avental descartável 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

Para atendimento de 

paciente SINTOMÁTICO 

respiratórios  

(Observar identificação nos 

setores quando no leito) 
 

Acrescentar 
• Máscara  N-95 
• Avental descartável 
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção ou máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 



EPIs – COMO USAR 

LOCAL PROFISSIONAL ATIVIDADE EPI 

 
 
 

NUTRIÇÃO 

 
*Atentar para as 
áreas sinalizadas 
como COVID-19 e 
seguir orientações da 
unidade 
 
* Áreas COVID entregar 
na área externa. Não 
adentrar nas ilhas e 
quartos com SUSPEITO 

/CONFIRMADO COVID. 

 
 
 
 

 
 
 

Profissionais do setor 
de nutrição 

 
 
 
*Não andar com EPIs 
em áreas fora da 
assistência. 

 
Ao entrar na área de 

Produção 

 
• Roupa Privativa 
• Máscara Cirúrgica 

 

Preparo 

Acrescentar 
• Luvas de procedimento 
• Gorro 

 
 

Lactário 
 

Acrescentar 
• Avental Descartável  
• Avental impermeável (do setor) 
• Gorro 
• Máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 
 

Distribuição e Entrega 

Acrescentar 
• Mascara Cirúrgica 
• Gorro 
• Máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 

 
 
 
 

 

LAVANDERIA 
 
*Atentar para as 
áreas sinalizadas 
como COVID-19 e 
seguir orientações da 
unidade 
 

 

 
 
 
 
 
Profissionais da saúde 
na assistência direta 

 

 
 

 
Ao entrar no setor 

 

 
• Avental Descartável 
• Máscara cirúrgica 
• Roupa Privativa 
• Gorro 

 

Área Limpa 

Acrescentar 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 
• Avental Impermeável de Napa 

 

 

Área Contaminada 

 

Acrescentar 
• Máscara N-95 
• Avental Descartável  
• Avental Impermeável 
• Gorro 
• Óculos de proteção e máscara facial 
• Luvas de procedimento 

 



EPIs – COMO USAR 

TEMPO DE TROCA DOS EPIs 
ROUPA PRIVATIVA 

 
 
 
 
 
 

Trocar a cada turno (descartar no Hamper) 
Importante banho depois da retirada 

GORRO 

 

 

 

 

 

 

Descartar após cada uso em lixo infectante. 

LUVA DE PROCEDIMENTO 

 
 
 
 
 

 
Descartar a cada uso em lixo infectante 

 
MÁSCARA CIRÚRGICA 

 

 

 

 

 

Descartar a cada 6 horas em lixo infectante. 
Não é permitido o uso de máscara de tecido na 

assistência 

Trocar a cada turno ou se apresentar sujidade 
ou umidade e descartar em lixo comum. 

 
MÁSCARA N-95 

 
 
 
 
 
 

Trocar a cada 15 dias corridos, ou antes, se sujidade 
ou umidade; guardar em envelope de papel 

identificado na entrada da unidade contendo nome 
do profissional e data do início do uso. Manusear 

pelas alças. Descartar em lixo infectante (máscara e 
envelope) 

 
AVENTAL IMPERMEÁVEL 

DESCARTÁVEL 
 

 

 

 

 

 
Trocar a cada procedimento ou 
se coorte de casos confirmados, 
a cada turno de 6 horas. Utilizar 

sempre o avental descartável por 
cima. 

 
 AVENTAL DESCARTÁVEL 
 

 

 

 
 
 

Trocar a cada 
procedimento e ao 
entrar nas áreas.  

Não andar com EPIs em 
áreas fora da 
assistência. 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO/ MÁSCARA FACIAL 
 
 
 
 
 
 
 

Desinfetar após cada uso com quaternário de 
amônia. 

BOAS PRÁTICAS 

 Higienização das mãos antes e após entrada e 
saída de qualquer unidade ou área adm. 

 Manter cabelos presos, unhas curtas e limpas. 
 Proibido uso de unhas artificiais. 
 Proibido uso de adornos como: brincos, anéis, 

pulseiras, colar e relógio.  
 Uso de calçados fechados. 
 Evitar uso de maquiagem. 
 Evitar transitar entre as áreas. 

REFERÊNCIAS 

 ANVISA. NOTA TÉCNICA No 04/2020 GVI ORIENTAÇÕES 
PARA SERVIÇOS DE SAÚDE DEVEM SER ADOTADAS 
DURANTE 0A CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NO 
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271 GGTES-
ANVISA/ab598660-3de4-4f14 

 Center of Diseases Control 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 

 
Casos específicos deverão ser discutidos com a SCCIH 

(Ramal 2701) 

 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019

