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Apresentação

Prezados(as),

Esta cartilha consolida informações técnicas a respeito da 
utilização adequada e limpeza do equipamento de proteção 
individual (EPI), que é todo dispositivo ou produto, de uso 
individual, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 
O uso correto do EPI, no contexto atual de pandemia, pode 
diminuir os riscos do contágio pelo novo coronavírus (COVID -19).

 FACE SHIELD



1. Indicação de cada EPI

EPI de utilização
Limpeza e descarte 

do EPI

Máscara descartável
 ou caseira

Máscara face shield 
ou protetor facial tipo 

peça inteira

Todos os integrantes do 
MPBA. É preciso trocar a 
máscara quando ela ficar 
úmida. 

As máscaras face shield ou 
protetores faciais devem ser 
utilizadas quando houver risco 
de exposição do profissional a 
respingos de sangue, 
secreções corporais, 
excreções, entre outros. 
Indicado para profissionais 
que realizam atendimento 
direto ao público externo 
(com grande densidade 
populacional) e/ou que 
realizam visitas técnicas em 
unidades de saúde, 
matadouros, centro de 
zoonoses e lixões.

As máscaras descartáveis 
devem ser removidas e 
descartadas logo após o uso, 
devem ser colocadas em saco 
fechado de lixo não reciclável 
ou em recipientes próprios 
para esse tipo de resíduo. 

As máscaras caseiras devem 
ser lavadas separadamente 
de outras roupas, lavar 
previamente com água e 
sabão, deixar de molho em 
solução de água com água 
sanitária ou outro 
desinfetante (você pode diluir 
de 2 colheres de sopa de água 
sanitária em 1 litro de água) 
entre 20 e 30 minutos, por fim, 
enxaguar bem em água 
corrente para remover 
qualquer resíduo de produto. 
Evite torcer a máscara com 
força e deixe-a secar. O 
recomendado depois é passar 
a máscara com ferro de 
passar. 

O descarte da máscara 
caseira deve ser realizado ao 
observar a perda da 
elasticidade das hastes de 
fixação, ou deformidade no 
tecido, que possam causar 
prejuízos à proteção.

Deve ser lavada com água e 
sabão, com posterior 
desinfecção com álcool 
líquido a 70% (quando o 
material for compatível), 
hipoclorito de sódio ou outro 
desinfetante, na concentração 
recomendada pelo fabricante.



Avental/vestimenta 
tipo bata

Gorro

Luvas descartáveis

Deve ser descartado após o 
uso. Não lavar ou usar 
novamente. O avental sujo 
deve ser removido e 
descartado como resíduo 
infectante, colocar em saco 
fechado de lixo não reciclável 
ou em recipientes próprios 
para esse tipo de resíduo.

Devem ser descartados após 
o uso. Não lavar ou usar 
novamente. O gorro deve ser 
removido e descartado, 
colocar em saco fechado de 
lixo não reciclável ou em 
recipientes próprios para esse 
tipo de resíduo.

Indicado para os profissionais 
da área de saúde, que 
realizam procedimentos que 
geram aerossóis em pacientes 
com COVID-19. 

Indicado para os profissionais 
da área de saúde, para a 
proteção dos cabelos e 
cabeça daqueles que realizam 
procedimentos que podem 
gerar aerossóis. 

Não é o EPI indicado para 
utilização na instituição, pois 
pode infectar outras 
superfícies e pessoas, mesmo 
aqueles que recebem e 
liberam documentos físicos. O 
uso contínuo das luvas pode 
gerar uma contaminação 
cruzada. A forma mais 
eficiente de evitar a 
contaminação e deixar as 
mãos higienizadas é sempre 
lavá-las com água e sabão e/
ou passar álcool em gel. 

Devem ser descartadas após 
o uso. Não lavar ou usar 
novamente. As luvas devem 
ser removidas e descartadas 
como resíduo infectante, 
colocar em saco fechado de 
lixo não reciclável ou em 
recipientes próprios para esse 
tipo de resíduo. Realizar a 
higiene das mãos com água e 
sabão antes e depois da 
remoção das luvas.

Óculos de segurança 
em acrílico transparente

Os óculos de proteção devem 
ser utilizados quando houver 
risco de exposição do 
profissional a respingos de 
sangue, secreções corporais, 
excreções, entre outros. 
Quando da não utilização das 
máscaras face shield, 
indicado para profissionais 
que realizam atendimento 
direto ao público externo 
(com grande densidade 
populacional) e/ou que 
realizam visitas técnicas em 
unidades de saúde, 
matadouros, centro de 
zoonoses e lixões.

Limpeza com água e sabão, 
com posterior desinfecção 
com álcool líquido a 70% 
(quando o material for 
compatível), hipoclorito de 
sódio ou outro desinfetante, 
na concentração 
recomendada pelo fabricante.

EPI de utilização
Limpeza e descarte 

do EPI



Máscaras

As máscaras devem estar ajustadas à face para garantir a 
eficácia e reduzir o risco de contaminação.

Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e 
sem rupturas); 

Antes de colocar a máscara: lavar a mão com água e sabão 
ou passar álcool gel a 70%;

Não tocar na parte central da máscara;

Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas 
laterais;

Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e 
sem rupturas); 

Antes de colocar a máscara: lavar a mão com água e sabão 
e/ou passar álcool gel a 70%;

Não tocar na parte central da máscara;

Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas 
laterais;

2. Orientações sobre como colocar
e remover os principais EPIs

Luvas de borracha 
de cano longo/nitrílica 

(não descartáveis)

Indicado para os profissionais 
de limpeza (integrantes 
terceirizados) para limpar ou 
manusear superfícies sujas. 

Após o uso, as luvas de 
trabalho devem ser lavadas 
com água e sabão e 
descontaminadas com 
hipoclorito de sódio a 0,5%, 
pelo próprio usuário do EPI. 
Realizar a higienização das 
mãos com água e sabão antes 
e depois da remoção das 
luvas. 

EPI de utilização
Limpeza e descarte 

do EPI



Preservar o conforto e espaço para a respiração; 

Recomenda-se a não utilização do uso de 
maquiagem (exemplos: batom, base, blush, pó, 
dentre outros), excetuada as específicas para a região 
dos olhos, para evitar a aceleração da umidade e 
sujidade da máscara;

Orienta-se, preferencialmente, manter os cabelos 
presos, retirar a barba e bigode, para melhor 
adaptação da máscara ao rosto e diminuir o risco de 
contágio;

Orienta-se a não utilização da mesma máscara 
caseira por um período superior a 2 horas contínuas. 
Trocar após esse período e sempre que estiver úmida, 
com sujeira aparente, danificada ou se houver 
dificuldade para respirar; 

Lavar a mão com água e sabão e/ou passar álcool gel 

a 70% após a retirada da máscara;

Realizar procedimento de limpeza ou descarte do EPI, 
conforme orientação;

Não compartilhe a sua máscara, ainda que ela esteja 
lavada.



Como colocar a máscara

Lembre-se: é indicada a troca da máscara quando estiver úmida. 
Depois do uso de 2 horas contínuas da mesma máscara, sugere-se 
trocar por outra limpa. Então, o ideal é que, ao sair de casa, sempre 
tenha uma máscara reserva.

1
 Higienize suas mãos com água 

e sabão e/ou passe álcool gel a 70%

3
Certifique-se de cobrir bem

o nariz e a boca

4
Evite tocar a parte da frente

enquanto estiver colocando-a.

2
Prenda a máscara 
atrás das orelhas 



Máscara face shield ou protetor 
facial tipo peça inteira 

Luvas 

Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e 
sem rupturas); 

Antes de colocar a máscara: lavar a mão com água e sabão 

Coloque primeiro a máscara descartável ou caseira e após 
isso, coloque a máscara face shield ou protetor facial tipo 
inteira;

Retire a máscara face shield ou protetor facial tipo inteira, 
para depois retirar a máscara descartável ou caseira, 
seguindo as instruções de retirada e limpeza da mesma;

Realizar procedimento de limpeza do EPI, conforme 
orientação.

Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e 
sem rupturas); 
Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e Garantir que a máscara está em condições de uso (limpa e 

Antes de colocar a máscara: lavar a mão com água e sabão 

Coloque primeiro a máscara descartável ou caseira e após 
isso, coloque a máscara face shield ou protetor facial tipo 
Coloque primeiro a máscara descartável ou caseira e após Coloque primeiro a máscara descartável ou caseira e após 

inteira;
isso, coloque a máscara face shield ou protetor facial tipo isso, coloque a máscara face shield ou protetor facial tipo 

Retire a máscara face shield ou protetor facial tipo inteira, 
para depois retirar a máscara descartável ou caseira, 
Retire a máscara face shield ou protetor facial tipo inteira, Retire a máscara face shield ou protetor facial tipo inteira, 

seguindo as instruções de retirada e limpeza.
para depois retirar a máscara descartável ou caseira, para depois retirar a máscara descartável ou caseira, 

Realizar procedimento de limpeza do EPI, conforme 
orientação.
Realizar procedimento de limpeza do EPI, conforme Realizar procedimento de limpeza do EPI, conforme 

Antes de colocar as luvas: lavar a mão com água e sabão  
e/ou passar álcool gel a 70%;

Ao retirar a luva, primeiro puxe-a pelo lado externo do punho 
com os dedos da mão oposta. Segure a luva removida com 
a outra mão enluvada. Toque a parte interna do punho da 
mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem luvas) e 
retire a outra luva;

Lavar a mão com água e sabão e/ou passar álcool gel a 70% 
após a retirada das luvas;

Evitar tocar desnecessariamente em superfícies e materiais 
(tais como telefones, maçanetas, portas, dentre outros) 
quando estiver utilizando qualquer tipo de luva;

Caso esteja utilizando as luvas descartáveis, realize o 
descarte, conforme orientação;

Caso esteja utilizando luvas de borracha para os serviços de 
limpeza, faça a higienização das suas luvas logo após a 
utilização, conforme orientação; 

O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.

Lembramos que a luva descartável não é o EPI indicado para utilização 
na instituição. As informações abaixo são para os integrantes que, 
eventualmente, precisem utilizar o EPI descartável ou de borracha:

e/ou passar álcool gel a 70%;



As considerações contidas nesta cartilha representam 
orientações para a utilização dos EPIs como medidas 
preventivas à COVID-19, e estão de acordo com as 
informações cientí�cas divulgadas até o momento. 

#SOMOSTODOSMP
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