
SEQUÊNCIA PARA A PARAMENTAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

O tipo de EPIs usados irá variar dependendo do nível de precaução requerido. O
procedimento para colocar ou remover os EPIs deve ser aplicado de acordo com o
tipo de cada EPI. Antes de iniciar a paramentação, realize a higienização das mãos.

1. CAPOTE OU AVENTAL DE ISOLAMENTO
▪ Cubra totalmente o tronco, do pescoço aos

joelhos e até os punhos. As amarras devem
estar viradas para as costas;

▪ Prenda as amarras atrás do pescoço e na 
cintura.

2. MÁSCARA OU RESPIRADOR
▪ Amarre os laços ou a fita elástica na parte

superior da cabeça e no pescoço;
▪ Ajuste a haste flexível que envolve o nariz;
▪ Ajuste bem no rosto e abaixo do queixo;
▪ Faça uma rápida inspiração para checar se a

máscara está bem vedada sobre a face.

3. ÓCULOS DE PROTEÇÃO E
PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO
▪ Coloque sobre o rosto e olhos e

ajuste.

4. LUVAS
▪ Puxe de modo que cubra os punhos do

capote/avental de isolamento. Use uma fita
adesiva crepe para manter as luvas presas ao
capote/avental.

USE AS BOAS PRÁTICAS DE TRABALHO PARA PROTEGER A SI MESMO E PARA 
LIMITAR O AVANÇO DA CONTAMINAÇÃO

▪ Mantenha as mãos longe do rosto;
▪ Reduza ao máximo o toque em superfícies;
▪ Troque de luvas quando rasgarem ou caso estejam contaminadas;
▪ Realize a higienização das mãos.

Fonte: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



DESPARAMENTAÇÃO SEGURA DOS 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs) 

Existem várias formas de remover os EPIs de maneira segura para não contaminar suas
roupas, pele ou mucosa com resíduos potencialmente infecciosos (exemplo abaixo).
Retire todos os EPIs antes de sair do quarto do paciente, exceto o respirador, se estiver
utilizando. A remoção do respirador deve ser feita após a saída do quarto e fechamento
da porta. Retire os EPIs de acordo com esta sequência:

1. LUVAS
▪ A parte externa das luvas está contaminada

e NÃO deve ser tocada;
▪ Se suas mãos se contaminarem durante a

remoção das luvas, lave-as imediatamente
ou use álcool 70%;

▪ Ainda de luvas, retire as fitas adesivas;
▪ Usando uma mão enluvada, pegue a luva da

outra mão pela região da palma e retire-a;
▪ Segure a luva removida com a mão

enluvada;
▪ Deslize os dedos da 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 lixo com saco branco
leitoso.

2. ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR FACIAL
▪ A parte externa dos óculos de proteção ou do

protetor facial está contaminada e NÃO deve
ser tocada;

▪ Se suas mãos se contaminarem durante a
retirada dos óculos de proteção ou do protetor
facial, lave-as imediatamente ou use álcool
70%;

▪ Remova os óculos de proteção ou protetor
facial da parte anterior da cabeça levantando o
laço ou fita elástica em torno da cabeça ou das
orelhas;

▪ Caso o item seja reutilizável, coloque-o em um
recipiente destinado para a higienização ou
descarte em lixo com saco branco leitoso.

Fonte: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)



DESPARAMENTAÇÃO SEGURA DOS 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

4. MÁSCARA OU RESPIRADOR
▪ A parte da frente da máscara/respirador está

contaminada e NÃO deve ser tocada;
▪ Se suas mãos se contaminarem durante a

retirada da máscara ou respirador, lave-as
imediatamente ou use álcool 70%;

▪ Pegue as tiras ou elásticos inferiores da
máscara/respirador e depois as superiores.
Remova sem tocar a parte da frente;

▪ Descarte no lixo com saco branco leitoso.

5. DEPOIS DE REMOVER TODOS OS EPIS, FAÇA A
LAVAGEM E FRICÇÃO DAS MÃOS COM ÁLCOOL
70% OU SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA
▪ Em caso de contaminação das mãos no

processo de remoção, higienize-as e,
imediatamente depois, remova todos os EPIs.

3. CAPOTE ou AVENTAL
▪ A frente do capote/avental e as mangas estão

contaminadas e NÃO devem ser tocadas;
▪ Se suas mãos se contaminarem durante a

retirada do capote/avental, lave-as
imediatamente ou use álcool 70%;

▪ Desfaça as tiras do capote/avental, tomando
cuidado para que as mangas não entrem em
contato com seu corpo quando estiver
alcançando as tiras;

▪ Puxe pelas pontas da manga (local que ficou
protegido pelas luvas);

▪ Retire o capote/avental de modo que ele fique
longe do pescoço e dos ombros, tocando
apenas o seu interior;

▪ Deixe-o do avesso;
▪ Descarte no lixo com saco branco leitoso.

Fonte: Adaptado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC)


