
• Coloque a máscara cuidadosamente para

cobrir a boca e nariz;

• Ajuste com segurança para minimizar os

espaços entre a face e a máscara;

• Enquanto estiver em uso, evite tocar na

parte da frente da máscara;

• Remova a máscara sem tocar na frente;

• Remova a máscara sempre pelas laterais;

• Após a remoção, sempre que tocar em

uma máscara usada, deve-se higienizar as

mãos;

• Substitua a máscara assim que a antiga

tornar-se suja ou úmida;

• Higienize as mãos entre e após a

utilização das máscaras;

• Máscaras de tecido não são

recomendadas, sob qualquer

circunstância; 

• As máscaras cirúrgicas não podem ser

limpas ou desinfectadas para uso posterior;

• Não reutilizar máscaras descartáveis;

• Descartar em saco de lixo infectante.

• Material tecido-não tecido (TNT);

• Possuir no mínimo uma camada

interna e uma camada externa;

• Possuir obrigatoriamente um 

elemento filtrante;

• Cobrir a área do nariz e da boca;

• Possuir um clipe nasal;

• Eficiência de filtragem de partículas

(EFP) >98%;

• Eficiência de filtragem

bacteriológica (BFE) >95%.

A transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2) ocorre de pessoa a pessoa através das

gotículas respiratórias ou contato. O vírus continua viável em aerossóis por pelo menos 3 horas, e

em superfícies de plástico e aço por 48 a 72 horas, o que facilita a transmissão cruzada. Portanto, o

uso correto de EPIs se faz necessário para minimizar as chances de transmissão e contágio do

SARS-CoV-2.

• Evita a contaminação da boca e nariz

e a disseminação de partículas.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Utilize quando houver risco de 

exposição a respingos de sangue, 

secreções corporais e excreções.



• Utilize quando houver risco de 

exposição a respingos de sangue, 

secreções corporais e excreções.

• Exclusivo de cada profissional;

• Coloque sobre os olhos e ajuste;

• Após o uso, deve ser limpo e desinfectado

com álcool líquido a 70%;

• Utilize óculos de proteção sobre o óculos

de grau, caso necessite óculos de grau;

• Lave com água e sabão/detergente, caso

o óculos de proteção apresente sujidade

visível;

• Se suas mãos se contaminarem durante a 

retirada do óculos de proteção, lave-as 

imediatamente ou use álcool 70%;

• Remova o óculos de proteção da parte

anterior da cabeça levantando o laço ou a 

fita elástica em torno da cabeça.

• Cobrir a frente e os lados do rosto;

• Novo ou corretamente higienizado.

• Evita a contaminação por gotículas

respiratórias e secreções e a 

disseminação de partículas.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).



• Exclusivo de cada profissional;

• Coloque sobre os olhos e ajuste;

• Após o uso, deve ser limpo e desinfectado

com álcool líquido a 70%;

• Utilize protetor facial sobre os óculos de 

grau, caso necessite;

• Lave com água e sabão/detergente, caso

o protetor facial apresente sujidade visível;

• Se suas mãos se contaminarem durante a 

retirada do protetor facial, lave-as 

imediatamente ou use álcool 70%;

• Remova o protetor facial da parte anterior 

da cabeça levantando o laço ou a fita

elástica em torno da cabeça.

• Cobrir a frente e os lados do rosto;

• Possuir dimensões mínimas de 

espessura 0,5 mm, largura 240 

mm e altura 240 mm;

• Corretamente higienizado ou ser

novo.

• Utilize quando houver risco de 

exposição a respingos de sangue, 

secreções corporais e excreções.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Evita a contaminação por gotículas

respiratórias e secreções e a 

disseminação de partículas.



• Estéreis para procedimentos

assépticos;

• Não estéreis para procedimentos

não assépticos;

• Látex, vinil ou nitrílicas;

• Proporcionar barreira antimicrobiana

e antiviral efetiva;

• Permitir a execucão de atividades

com conforto.

• Puxe até os punhos de modo que a luva cubra

os punhos do avental ou macacão;

• Coloque antes da entrada no quarto do paciente

ou área em que o paciente está isolado;

• Remova-as ainda dentro do quarto ou área de 

isolamento e descarte como resíduo infectante; 

• Não utilize duas luvas (uma por cima da outra) 

para o atendimento dos pacientes, esta ação

não garante mais segurança à assistência;

• Jamais saia do quarto ou área de isolamento

com as luvas; 

• Nunca toque superfícies e materiais (ex: 

telefone, maçanetas, portas) com as luvas;

• Nunca reutilize as luvas;

• Proceda a higiene das mãos imediatamente

após a retirada das luvas; 

• Para retirar as luvas: usando a mão enluvada, 

pegue a luva da outra mão pela região da palma

e retire-a; 

• Segure a luva removida com a outra mão

enluvada;

• Deslize os dedos na mão sem luva por debaixo

do punho da mão enluvada e retire a segunda

luva, de modo que a primeira luva fique dentro

da segunda luva;

• Descarte as luvas em saco de lixo infectante.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Evita a contaminação por

gotículas respiratórias e secreções

e a disseminação de partículas.

• Durante qualquer contato com o 

paciente ou seu entorno.



• Durante procedimentos que 

podem gerar aerossóis.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Evita a contaminação dos 

cabelos e cabeça do 

profissional e a disseminação

de partículas virais.

• Descartável;

• Confeccionada de tecido-não

tecido (TNT);

• Proporciona barreira antiviral 

efetiva.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio

(higiene, limpeza, 

manutenção etc.).

• Resistentes;

• Confeccionada de tecido-

não tecido (TNT);

• Descartáveis.

• Protege o calçado e 

evita a contaminação e 

disseminação de 

partículas virais.

• Caso participe da assistência

direta ao caso suspeito ou

confirmado.

• Remova após o uso, ainda com as 

luvas de procedimento nas mãos;

• Retire a touca segurando na parte

superior com cuidado para não

tocar no rosto;

• Descarte em saco de lixo

infectante.

• Remova antes de sair da área de 

assistência, ainda com as luvas de 

procedimento nas mãos, com 

cuidado para evitar contaminação;

• Descarte em saco de lixo

infectante.



• Ajuste apropriadamente ao rosto;

• Nunca compartilhe com outro profissional;

• Não utilize se estiver úmida, suja, rasgada, 

ou com vincos;

• Realize a verificação do selo

imediatamente após colocar a máscara;

• Não sobreponha a máscara cirurgica à

mascara N95 ou equivalente;

• Para remover a máscara, retire-a pelos

elásticos;

• Tome cuidado para não tocar na superfície

interna da máscara;

• Em caso de carência de insumos, a 

máscara poderá ser reutilizada pelo mesmo

profissional;

• Coloque-a em um saco ou envelope de 

papel com os elásticos para fora, após

utilizar, caso for reutilizá-la;

• Nunca coloque a máscara já utilizada em

um saco plástico, pois ela pode ficar úmida

e assim, contaminada.

• Profissionais da saúde.

• Eficácia mínina na filtração de 95% 

a 99,9% de partículas de até 3 µ;

• Normalmente são descartáveis.

• Evita a contaminação da boca e 

nariz por gotículas respiratórias e 

a disseminação de partículas.

• Ao realizar procedimentos geradores

de aerossóis como por exemplo: 

intubação ou aspiração traqueal, 

ventilação mecânica, invasiva, não

invasiva, ressuscitação

cardiopulmonar, ventilação manual 

antes da intubação, coletas de 

amostras nasotraqueais. 



• Remova o avental sujo e o descarte como

resíduo infectante;

• Remova-o após a realização do 

procedimento e antes de sair do quarto do 

paciente ou da área de assistência;

• Proceda a higiene das mãos após a 

remoção do avental.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Evita a contaminação da pele e 

roupa do profissional e a 

disseminação de partículas.

• Durante a assistência direta ao

caso suspeito ou confirmado.

• Gramatura de 80 g/m2;

• Mangas longas;

• Punho de malha ou elástico e 

abertura posterior;

• Confeccionado em tecido-não tecido;

• Atóxico, hidro/hemorrepelente;

• Baixo desprendimento de partículas

e resistente;

• Proporcionar barreira antimicrobiana

e antiviral efetiva.



• A frente do macacão e as mangas estão

contaminadas!

• Se as suas mãos se contaminarem

durante a retirada do macacão, lave-as 

imediatamente ou use álcool 70%;

• Abra o zíper do macacão tomando cuidado

para que as mangas não entrem em

contato com o seu corpo, quando estiver

abrindo a parte frontal;

• Retire o capuz com cuidado para não

encostar as mangas na face e prossiga de 

modo que o macacão fique longe do 

pescoço e dos ombros, tocando apenas o 

interior do macacão;

• Deixe o macacão do avesso;

• Descarte em saco de lixo infectante.

• Durante a assistência direta ao

caso suspeito ou confirmado em

procedimentos geradores de 

aerossóis.

• Evita a contaminação da pele e 

roupas do profissional e a 

disseminação de partículas virais.

• Profissionais da saúde;

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Material impermeável;

• Mangas longas;

• Fechamento frontal com zíper e pala

com velcro;

• Elástico no capuz, punho e tornozelo;

• Barreira química efetiva, resistente a 

penetração viral.



• Evita a contaminação e a 

disseminação de partículas

virais.

• Durante a assistência

direta ao caso suspeito ou

confirmado.

• Profissionais de saúde;

• Profissionais de apoio

(higiene, manutenção etc.).

• Cano longo;

• Impermeável.

• Protege o calçado e evita a 

contaminação e disseminação

de partículas virais.

• Durante a assistência

direta ao caso suspeito ou

confirmado.

• Remova-as após a realização

do procedimento e antes de 

sair do quarto do paciente ou

da área de assistência;

• Use sobre as luvas de 

procedimento;

• Retire as luvas de borracha, e 

após removê-las, lave as mãos

ainda vestidas com luvas de 

procedimento, com álcool 70%.

• Profissionais de apoio (higiene, 

limpeza, manutenção etc.).

• Cano longo;

• Impermeável.

• Remova-as após a realização do 

procedimento e antes de sair do 

quarto do paciente ou da área de 

assistência;

• Remova as botas com cuidado

para não encostar na pele.


