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ORIENTAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE:  QUANTO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO NOS CASOS 
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NOTA TÉCNICA Nº002/2020, CECIH/DVISA/SESACRE, DE 24 DE MARÇO DE 2020. 
 
 
                 

ORIENTAÇÕES PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE:  QUANTO AO USO DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI NA PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO NOS CASOS 

SUSPEITOS OU CONFIRMADOS PARA COVID -19. 

  
 

Diante da Emergência em Saúde Pública declarada pela Organização Mundial da saúde (OMS) 

na data de 30 de janeiro do ano corrente, por doença respiratória causada pelo agente  COVID 

– 19, conforme casos detectados na China e considerando-se as recomendações da OMS, a 

Secretaria de Estado de Saúde do Acre (SESACRE), por meio da Secretária Adjunta de 

Assistência à Saúde, da Divisão Estadual de Vigilância Sanitária- DVISA e do Núcleo Estadual 

de Controle de Infecção Hospitalar – NECIH, resolve instituir esta Nota Técnica com o objetivo 

de orientar os profissionais de saúde quanto ao uso adequado e racional dos EPI, visando 

adotar medidas de prevenção e controle durante à assistência aos casos suspeitos ou 

confirmados de infecção pelo COVID – 19. As orientações contidas nesta nota devem ser 

impressas e disponibilzadas em locais acessíveis aos profissionais de saúde. 
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TIPOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI  NO CONTESTO DO COVID-19, 
DE ACORDO COM O TIPO DE AMBIENTE, PESSOA ALVO E TIPO DE ATIVIDADE.* 

Ambiente  Pessoal alvo no cenário Tipo de atividade Tipo de EPI 

Instalações Hospitalares 

 
 

Quarto do Paciente 

 
 
 
 
 

Profissionais de Saúde 
 
 
 
 

Cuidado direto com o 
paciente 
 

 Máscara cirúrgica 
 Avental 
 Luvas de 

Procedimentos 
 Gorro 
 Óculos de Proteção 

ou 
 Protetor facial 

 
Procedimentos que 
geram aerossóis em 
pacientes com COVID-
19 

 Máscara N95, PFF2 
ou equivalente 

 Óculos de proteção 
ou protetor facial 

 Avental  
 Luvas de 

procedimento 
 Gorro  

 
 
 

 
Profissionais de higiene e 
limpeza 

 

Entrada no quarto do 
paciente com COVID-
19 

 Máscara cirúrgica 
 Óculos de proteção 

ou protetor facial ( Se 
houver respingos de 
materiais orgânicos 
ou químicos) 

 Avental  
 Luvas de borracha 
 Botas de borracha 
 Gorro 

Visitantes** 
Obs: Devem ser restringidos, 
caso for extremamente 
necessário, os processos de 
colocação e remoção de EPI e a 
higienização das mãos devem 
ser orientados e 
supervisionados. 

Entrada no quarto do 
paciente com COVID-
19 

 
 Máscara cirúrgica 
 Avental 
 Luvas de 

procedimentos 

Outras áreas com 
trânsito do Paciente 
(pátios e corredores) 

Todos os funcionários, 
incluindo profissionais da saúde 

Qualquer, não 
envolvendo contato 
com o paciente 
portador de COVID-19 

 
 Sem EPI requerido 

Ambiente Pessoal alvo no cenário Tipo de atividade Tipo de EPI 

 
Triagem 

 
Profissionais de saúde 

 

Triagem preliminar 
não envolvendo 
contato direto*** 
 

 Distância espacial de 
pelo menos 1 metro 
Sem EPI requerido 

 

Paciente com sintomas 
respiratórios 
 

Qualquer  Distância espacial de 
pelo menos 1 metro  
Máscara cirúrgica se 
tolerado 
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Paciente sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer  Sem EPI requerido 

Laboratório 
 
 
Técnico de laboratório 

Manipulação de 
amostras respiratórias 

 Máscara cirúrgica  
 Avental 
 Luvas  
 Proteção ocular (se 

houver risco de 
respingo) 

Áreas administrativas 
Todos os funcionários, 
incluindo profissionais da saúde 

Tarefas 
administrativas sem 
contato com 
pacientes portadores 
de COVID-19 

 
 

 Sem EPI requerido 

Instalações Ambulatoriais 

Sala de consultas 

Profissionais de Saúde 
 
 
 

 
Exame físico de 
pacientes com 
sintomas respiratórios 

 Máscara cirúrgica  
 Avental 
 Luvas  
 Proteção ocular 

Exame físico de 
pacientes sem 
sintomas respiratórios 

 EPI de acordo com o 
padrão de 
precauções 

Pacientes com sintomas 
respiratórios 

Qualquer tipo  Máscara cirúrgica se 
tolerado 

Pacientes sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer  Sem EPI requerido 

 
 
 
Profissionais da higiene e 
limpeza 

Depois/Entre 
consultas de pacientes 
com sintomas 
respiratórios 

 Máscara cirúrgica  
 Avental 
 Luvas de borracha 
 Proteção ocular (se 

houver risco de 
respingo de materiais 
orgânicos ou 
químicos) Botas de 
borracha. 

Ambiente Pessoal alvo no cenário Tipo de atividade Tipo de EPI 

 
 
 
 

Sala de espera 

 
 

 
Pacientes com sintomas 
respiratórios 
 

 

Qualquer  Máscara cirúrgica 
 Transferência 

imediata da pessoa 
para uma sala de 
isolamento ou área 
separada distante de 
outras pessoas. Se 
não for viável, prover 
distância espacial de 
pelo menos 1 metro 
de outros pacientes. 

Pacientes sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer  Sem EPI requerido 
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Áreas administrativas 
Todos os funcionários, 
incluindo profissionais da saúde 

Tarefas 
administrativas 

 Sem EPI requerido 

 
Triagem 

 
Profissionais da saúde 
 

Triagem preliminar 
sem envolver contato 
direto*** 

 Distância espacial de 
pelo menos 1 metro 
Sem EPI requerido 

 
Pacientes com sintomas 
respiratórios 
 

Qualquer  Distância espacial de 
pelo menos 1 metro  

 Máscara cirúrgica se 
tolerado 

Pacientes sem sintomas 
respiratórios 

Qualquer  Sem EPI requerido 

Comunidade 

Casa 

Paciente com sintomas 
respiratórios 
 
 

Qualquer (exceto 
quando dormindo) 

 Distância espacial de 
pelo menos 1 metro  

Máscara cirúrgica se tolerado 

 
Cuidador 

Quando entrando no 
quarto do paciente, 
mas não provendo 
assistência direta 

 Máscara cirúrgica 

 
Cuidador 
 

Quando provendo 
assistência direta ou 
quando manipulando 
fezes, urina ou 
secreções do paciente 
portador de COVID-
19. 

 Luvas 
 Máscara cirúrgica  
 Avental (se houver 

risco de respingos) 

 
Profissionais de Saúde 

Assistência direta ao 
paciente portador de 
COVID-19 

 Máscara cirúrgica 
 Avental 
 Luvas  
 Proteção ocular ou 

protetor facial 

Ambiente Pessoal alvo no cenário Tipo de atividade Tipo de EPI 

Ambulância/ Veículo 
de transporte 

Profissionais da saúde 

Transporte de 
pacientes em suspeita 
de portar COVID-19 à 
instalação de saúde de 
referência. 

 Máscara cirúrgica  
 Avental 
 Luvas  
 Proteção ocular ou 

protetor de facial 

Motorista 

 
Quando o transporte 
do paciente suspeito 
de portar COVID-19 se 
dá em veículo com 
compartimento 
isolado para o 
motorista 
 

 Distância espacial de 
pelo menos 1 metro 
Sem EPI requerido 
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Ao dar assistência no 
embarque do paciente 
suspeito de portar 
COVID-19 
 

 Máscara cirúrgica  
 Avental 
 Luvas 
 Proteção ocular ou 

protetor facial 

Sem contato direto 
com o paciente 
suspeito de portar 
COVID-19, mas não há 
separação entre a 
cabine do motorista e 
o compartimento do 
paciente 

 Máscara cirúrgica 

Ambulância/ Veículo 
de transporte 

Paciente suspeito de portar 
COVID-19 

Durante o transporte 
para a instalação de 
saúde de referência 

 Máscara cirúrgica se 
tolerado 

Profissionais da higienização e 
limpeza 

Depois/entre o 
transporte de 
pacientes com 
suspeita de portar 
COVID-19. 

 Máscara cirúrgica  
 Avental  
 Luvas de borracha 
 Proteção ocular ou 

protetor facial (se 
houver risco de 
respingo de matéria 
orgânica ou química) 
Botas de borracha 

Considerações especiais para as equipes de respostas rápidas assistindo investigações de saúde pública **** 

Comunidade 
Investigadores das Equipes de 
respostas Rápidas 

Entrevistando 
pacientes suspeitos ou 
confirmados 
de portar COVID-19 
ou seus contatos 

 Sem EPI requerido se 
feito remotamente 
(i.e.,telefone ou vídeo 
conferência) Este 
deve ser o método 
preferencial 

 
Entrevista presencial e 
sem contato direto 
com o paciente 
suspeito ou 
confirmado de portar 
COVID-19 
 

 Máscara cirúrgica  
 Distância espacial de 

pelo menos 1 metro  
 A entrevista deve 

acontecer fora de 
casa ou ao ar livre e 
os pacientes 
portadores de COVID-
19 devem também 
estar usando máscara 
cirúrgica. 

Entrevista presencial 
com contatos 
assintomáticos do 
paciente portador de 
COVID-19 

 Distância espacial de 
pelo menos 1 metro 

 Sem EPI requerido  
 A entrevista deve 

acontecer fora de 
casa ou ao ar livre. Se 
for necessário entrar 
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na casa, confirmar 
usando um scaner 
térmico que o 
indivíduo não possui 
febre, manter 
distância espacial de 
pelo menos 1 metro e 
não tocar em nada no 
ambiente. 

FONTE: ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE - OMS  

*Em adição ao uso apropriado do EPI, a higiene frequente das mãos e respiratória deve sempre ser 
realizada. O EPI deve ser descartado em um container apropriado após cada uso e a higiene das 
mãos deve ser feita antes e após o uso de cada EPI. **Visitantes devem ser restringidos. Se a entrada 
dentro do quarto do paciente portador de COVID-19 é extremamente necessária, os processos de 
colocar e remover o EPI e a higiene das mãos realizados pelo visitante não treinado deve ser 
supervisionado por um profissional da saúde.  
*** Inclui termômetros sem toque, câmeras de imagem térmica, e questionamentos/observações 
com distância espacial de pelo menos 1 metro.  
**** Todos os membros das Equipes de respostas Rápidas devem ser treinados em como realizar a 
higiene das mãos e como colocar e remover EPI sem se contaminar. 

  
ATENÇÃO! 

 

QUEM DEVE USAR A MÁSCARA N95, PFF2 OU EQUIVALENTE? 

 

PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCEDIMENTOS QUE POSSAM GERAR AEROSSÓIS COMO: 

Procedimentos que induzem a tosse, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, 

ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas 

de amostras nasotraqueais. 

 

  IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS QUANTO AO USO DAS MÁSCARAS 

 
 Antes da chegada do paciente ao serviço de saúde; 
 Na chegada; 
 Triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada. 
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ORIENTAÇÕES  DE PRECAUÇÕES DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS PELO COVID-19. 

 

PRECAUÇÕES E ISOLAMENTO 

 

Poderão ser utilizados os seguintes tipos de isolamento: Precauções de gotícula e contato, em 

quarto privativo.  

 

TIPO DE PRECAUÇÃO ORIENTAÇÕES 

 
 PRECAUÇÃO PADRÃO 

 Utilizar para todos os pacientes suspeitos ou 
confirmados; 

 Usar EPI seguindo as orientações contidas nesta 
nota técnica; 

 
 PRECAUÇÕES PARA GOTÍCULAS E 

CONTATO 

 Os casos suspeitos ou confirmados de infecção 
pelo novo coronavirus deve ser realizada, 
preferencialmente em um quarto privativo com 
porta fechada e bem ventilado (Janelas). 

 
 Usar EPI seguindo as orientações contidas nesta 

nota técnica; 

 

 

 

ATENÇÃO! 

De acordo com a nota técnica ANVISA nº 04/03/2020 atualizada em 21 de março de 2020:       “Os 

procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade 

de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). 

Na ausência desse tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas 

(com janelas ) e restringir o número de profissionais durante estes procedimentos. Além disso, deve-

se orientar a obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória (respirador particulado) 

com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) 

pelos profissionais de saúde.” 
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RECOMENDAÇÕES PARA O USO ADEQUADO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - 

EPI 

TIPO DE EPI RECOMENDAÇÃO 

 

Máscara cirúrgica 

 

 Coloque a máscara cuidadosamente para cobrir a boca e o nariz e 

ajuste 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 (ou seja, não toque 

na frente, mas remova sempre por trás);  

  Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em uma 

máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;  

 Substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca, assim 

que apresentar excesso de umidade ou presença de sujidade;  

 Não reutilize máscaras descartáveis.  

Máscara N95, PFF2 ou 

equivalente 

 

 Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de 

geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou 

confirmada pelo COVID – 19. Exemplos de procedimentos com risco 

de geração de aerossóis:  

 intubação ou aspiração traqueal,  

 ventilação não invasiva,  

 ressuscitação cardiopulmonar,  

 ventilação manual antes da intubação 

 coletas de secreções nasotraqueais e broncoscopias. 

 A máscara de proteção respiratória deverá estar apropriadamente 

ajustada à face. A forma de uso, manipulação e armazenamento 
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deve seguir as recomendações do fabricante e nunca deve ser 

compartilhada entre profissionais.  

No link abaixo, encontra-se um vídeo com detalhamento sobre a colocação 

e testes de vedação que o profissional deve realizar ao utilizar a máscara de 

proteção respiratória. Vídeo.  

Anvisa:  https://youtu.be/G_tU7nvD5BI 

 

 

RECOMENDAÇÃO PARA TROCA DA MÁSCARA 

TIPO DE MÁSCARA TEMPO DE TROCA 

 
 
Máscara cirúrgica 

 Duas horas: unidades de referência para o COVID-19 nos setores de 

internação (enfermarias e UTI);  

 Quatro horas: demais setores de atuação. 

 

 
 
 
 
Máscara N95 ou PFF2 ou 
equivalente 

 EXCEPCIONALMENTE, em situações de carência de insumos e para atender 

a demanda da epidemia da COVID-19, a máscara N95 ou equivalente 

poderá ser reutilizada pelo mesmo profissional, desde que cumpridos 

passos obrigatórios para a retirada da máscara sem a contaminação do 

seu interior. Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara N95 

ou equivalente, se houver disponibilidade, pode ser usado um protetor 

facial. Se a máscara estiver íntegra, limpa e seca, pode ser usada várias 

vezes durante pelo mesmo profissional ou conforme definido pela 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do serviço de saúde. 

 

  No link abaixo encontra-se um vídeo com detalhamento sobre a colocação e testes de vedaçãoao que 

o profissional deve realizar ao utilizar a máscara de proteção respiratória. 

Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa:  

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI  

 

https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
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ATENÇÃO! 

  Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância. 

 Usar uma máscara cirúrgica é uma das  medida de prevenção para limitar a propagação de 

doenças respiratórias, incluindo o COVID – 19, o uso da máscara cirurgica é insuficiente para 

fornecer o nível seguro de proteção e outras medidas igualmente relevantes devem ser adotadas, 

como higiene das mãos com água e sabonete  liquido e preparação alcoólica antes e após a 

utilização das máscaras, usar máscaras quando não indicado pode gerar custos desnecessário e 

criar uma falsa sensação de segurança que pode levar a negligenciar outras medidas como prática 

de higiene das mãos. 

 NUNCA se deve tentar realizar a limpeza da máscara N95 ou equivalente, já utilizadas, com 

nenhum tipo de produto. As máscaras N95 ou equivalentes são descartáveis e não podem ser 

limpas ou desinfectadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua capacidade de 

filtração. 

 

 

TIPO DE EPI RECOMENDAÇÃO 

Luvas 

 

 Troque as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente, 

higienizando as mãos antes.  

 Troque também durante o contato com o paciente, se for mudar de um 

sítio corporal contaminado para outro limpo, ou quando esta estiver 

danificada, higienizando as mãos antes. 

 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.  

 Observe a técnica correta de remoção de luvas para evitar a 

contaminação das mãos: 
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 Retire as luvas puxando a primeira 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. 

 

Atenção! Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser 

utilizadas luvas estéreis.  

 

TIPO DE EPI RECOMENDAÇÃO 

 

 

Protetor ocular ou 

protetor de face 

 

 Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubra a frente e os lados 

do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do 

profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções.  

 Após a utilização deste EPI realizar  o  processo de limpeza com água e 

sabão/detergente e desinfecção. Sugere-se para a desinfecção com 

álcool a 70% (friccionar três vezes), hipoclorito de sódio ou outro 

desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção, 

dependendo do material de fabricação. 

Capote/avental  O capote ou avental com  (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser 

utilizado para evitar a contaminação da pele e roupa do profissional; 

 O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou avental 

impermeável (estrutura impermeável e gramatura mínima de 50 g/m2) a 

depender do quadro clínico do paciente (vômitos, diarréia, 

hipersecreção orotraqueal, sangramento, etc); 

 O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou 

elástico 

e abertura posterior; 
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 O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado como resíduo 

infectante após a realização do procedimento e antes de sair do quarto 

do paciente ou da área de assistência; 

Observação :  
 Após a remoção do capote deve-se proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos 

vírus para o profissional, pacientes e ambiente. 

 

TIPO DE EPI RECOMENDAÇÃO 

Gorro O gorro está indicado para a proteção dos cabelos e cabeça dos profissionais em 

procedimentos que podem gerar aerossóis. Deve ser de material descartável e 

removido após o uso. 

NOTA:  Considerando a  emergência em saúde pública do momento pelo COVID – 19, a Anvisa diante da  
possibilidade de  escassez de materiais médicos necessários para esse momento, que inclui EPI, publicou 
em 23 de março de 2020, no  Dário Oficial da União,  a   RDC 356 que “Dispõe, de forma extraordinária e 
temporária, sobre os requisitos para a fabricação, importação/o e aquisição/o de dispositivos médicos 
identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, em virtude da emergência de saúde 
pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2”. 

 

                                     OUTRAS RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

 Profissionais que trabalham diretamente na assistência não devem usar adornos; 

 É vedada a guarda e consumo de alimentos no posto de trabalho; 

 É vedado o uso de sapatos abertos; 

 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção 

individual e as vestimentas utilizadas durante a prestação da assistência. 

 Os serviços de saúde devem manter um registro de todas as pessoas que 

prestaram assistência direta ou entram nos quartos ou na área de assistência 

desses pacientes. 

 Os serviços de saúde devem elaborar, disponibilizar de forma escrita, normas e rotinas dos 

procedimentos envolvidos na assistência aos 

casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo COVID – 19, 

tais como: fluxo dos pacientes dentro do serviço de saúde, procedimentos de 
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colocação e retirada de EPI, procedimentos de remoção e processamento de 

roupas/artigos,  produtos utilizados na assistência, rotinas de limpeza  e desinfecção de 

superfícies e  rotinas para remoção dos resíduos, entre outros. 

 Os profissionais envolvidos na assistência aos casos suspeitos ou confirmados 

de infecção pelo novo coronavírus devem ser capacitados quanto às medidas de 

prevenção que devem ser adotadas. 

 Deve ser restringida a entrada de acompanhantes/visitantes com doença 

respiratória aguda; 

 Deve ser restringida a atuação de profissionais da saúde com doença 

respiratória aguda. 

 Pacientes e visitantes devem ser orientados a minimizar o risco de transmissão 

da doença, adotando ações já descritas neste documento. 

  Equipamentos, produtos para saúde ou artigos utilizados 

na assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo 

COVID – 19 como: estetoscópios, esfigmomanômetro e termômetros devem ser limpos e 

desinfectados  antes de serem utilizados em outros pacientes. 

 Os pacientes devem ser orientados a não compartilhar pratos, copos, talheres, 

toalhas, roupas de cama ou outros itens com outras pessoas. 

 O Serviço deverá elaborar rotina para dispensa, controle e cuidado dos EPI. 

 Para os serviços de Diálise e Odontologia  consultar as orientações contidas  na nota técnica 

04/2020 da Anvisa, “ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU 

CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2)”. Atualizada em 

21/03/2020. 

 
Link para acesso a Nota Técnica: 
file:///C:/Users/ediney.silva/Downloads/NOTA_TECNICA_GVIMS_GGTES_ANVISA_04_2020_REVISAD
A_21_03.pdf . 

 

file:///C:/Users/ediney.silva/Downloads/NOTA_TECNICA_GVIMS_GGTES_ANVISA_04_2020_REVISADA_21_03.pdf
file:///C:/Users/ediney.silva/Downloads/NOTA_TECNICA_GVIMS_GGTES_ANVISA_04_2020_REVISADA_21_03.pdf
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

Os profissionais de saúde devem realizar higiene de mãos, de acordo com os 5 momentos para 

higiene das mãos em serviços de saúde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 

 

As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser 

higienizadas utilizando-se: água e sabonete líquido OU preparação alcoólica a 

70%. 

Os profissionais de saúde, pacientes e visitantes devem ser devidamente 

instruídos quanto à importância da higiene das mãos e monitorados quanto a sua 

implementação. 

 

 

HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO 

A higiene das mãos com água e sabonete líquido é essencial quando as  mãos estão visivelmente 

sujas ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais e deve ser realizada:  

Fonte: Anvisa 
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 Antes e após o contato direto com pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo 

COVID - 19, seus pertences e ambiente próximo, bem como na entrada e na saída de áreas com 

pacientes infectados; 

 Imediatamente após retirar as luvas; 

 Imediatamente após contato com sangue, fluidos corpóreos, secreções, 

excreções ou objetos contaminados; 

 Entre procedimentos em um mesmo paciente, para prevenir a transmissão cruzada entre 

diferentes sítios corporais; 

 Em qualquer outra situação onde seja indicada a higiene das mãos para 

evitar a transmissão do COVID – 19 para outros pacientes ou ambiente. 

Publicações e materiais sobre higiene das mãos encontram-se disponíveis no sítio eletrônico da 

Anvisa: 

 https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-

das-maos . 

 

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA 

https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos
https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/higienizacao-das-maos
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Fonte:  GVIMS/GGTES/ANVISA 
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ETIQUETA RESPIRATÓRIA: 

 Se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço de 

papel; 

  Utilizar lenço descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso 

e realizar a higiene das mãos);  

 Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;  

 Realizar a higiene das mãos. 
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