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Quando falamos em equipamentos de segurança disponíveis para uso, nos 
deparamos com uma grande quantidade de opções, sendo a indicação de uso de 
cada um adequada a determinada situação e/ou risco de exposição. Dessa forma, 
apresentamos a seguir alguns equipamentos de proteção individual (EPIs) e suas 
principais indicações e modo de uso, de modo a facilitar a escolha e o manuseio de 
cada um deles por parte dos profissionais de saúde

Evitar a contaminação do
nariz e da boca do
respectivo profissional com
gotículas do paciente
possivelmente infectado.
Usar sempre que a
distância entre o
profissional e o paciente for
inferior há 2m.

Máscara 
Cirúrgica

• Ao vestir cobrir a boca
e o nariz.

• Não tocar na parte da 
frente da máscara.

• Utilizar sempre as 
tiras laterais para 
remoção.

• Trocar sempre que
suja ou úmida.

• Não reutilizar.

CuidadosIndicação

Para procedimentos com
risco de geração de
aerossóis (intubação ou
aspiração traqueal,
ventilação não invasiva,
ressuscitação
cardiopulmonar), tanto em
pacientes suspeitos, quanto
em pacientes confirmados.

Máscara de proteção 
Respiratória (PPF2/N95)

• Checar na 
embalagem: os 
cuidados variam de 
acordo com o modelo 
e fabricante da 
máscara.

• Máscaras úmidas, 
sujas, rasgadas ou 
amassadas devem ser 
desprezadas.

• Sempre manusear 
pelas tirar e não tocar 
na frente da máscara 
pelo risco de 
contaminação.

CuidadosIndicação
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Quem deve usar a máscara cirúrgica?
Pacientes com sintomas respiratórios: tosse; espirros; dificuldade para respirar.

Profissionais de saúde e profissionais de apoio que prestem assistência há menos de 2 metros do 
paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus.



Luvas de procedimento:
devem ser sempre usadas
em situações de contato
com o paciente.

Luvas estéreis: utilizar
sempre que o
procedimento a ser
realizado requerer técnica
asséptica.

Luvas

• Realizar higiene de 
mãos após retirada de 
luvas.

• Nunca toque 
desnecessariamente
superfícies e materiais
enquanto estiver com 
luvas. 

• Jamais reutilize suas
luvas. 

CuidadosIndicação

Indicados sempre que
houver exposição do
profissional a respingos de
sangue, secreções
corporais, excreções, etc.

Óculos de proteção e 
Face shield  

• Os óculos são
exclusivos de cada
profissional de saúde. 

• Sempre higienizar
seus óculos antes e 
após o uso com álcool
70% ou outro 
desinfetante indicado
pelo fabricante. 

CuidadosIndicação
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Indicado para evitar a
contaminação da pele e da
roupa do profissional.

Capote ou Avental

• Deve ser de mangas
longas, punho de 
malha ou elástico e 
abertura posterior.

• Deve proporcionar
barreira
antimicrobiana
efetiva.  

• 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 isolamento. 

CuidadosIndicação
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Proteção dos cabelos e
cabeça dos profissionais em
procedimentos que podem
gerar aerossóis.

Gorro

• Deve ser de material 
descartável e 
removido após o uso. 
O seu descarte deve
ser como resíduo
infectante. 

CuidadosIndicação
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Medidas a serem implementadas para prevenção e controle da disseminação do novo 
coronavírus (SARS-CoV 2) em serviços de saúde, segundo recomendação da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Casos suspeitos ou confirmados

• Usar máscara cirúrgica.
• Usar lenços de papel (tosse, espirros, secreção

nasal).
• Higiene das mãos frequente com água e sabonete

líquido OU preparação alcoólica a 70%.

Profissionais da Saúde (que prestem assistência a menos de 2 metros dos pacientes suspeitos ou
confirmados)

• Higiene das mãos com 
água e sabonete líquido
OU preparação alcoólica
a 70%

• Óculos de proteção ou
protetor facial (face 
shield)

• Máscara N95/PFF2 ou
equivalente

• Avental ou capote
• Luvas de procedimento
• Gorro
• sapatos fechados e 

impermeáveis

Procedimentos que geram 
aerossóis

• Higiene das mãos com 
água e sabonete líquido
OU preparação alcoólica
a 70% (lembre-se de 
sempre tirar adornos
antes da higienização)

• Óculos de proteção ou
protetor facial (face 
shield)

• Máscara cirúrgica
• Avental ou capote
• Luvas de procedimento

Procedimentos sem geração 
de aerossóis
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Transporte do paciente

• Dever ser feito de forma livre e sem
interrupções, garantindo fluxo
privilegiado incluindo elevadores.

Quanto aos procedimento cirúrgicos, há, ainda, uma preocupação adicional com a logística de 
transporte do paciente até o centro cirúrgico e com o preparo da sala de cirurgia, de modo a diminuir
ao máximo o risco de exposição e disseminação da SARS-Cov 2.  

Cuidados da anestesia – Quando indicada

• Idealmente deve haver uma
antesala para preparo do 
profissional de saúde e sala de 
indução anestésica com pressão
negativa (na indisponibilidade
dessa, orienta-se desligar o ar
condicionado durante a realização
de procedimentos que geram
aerossóis).

• Deve ser mantido na
sala de indução
anestésica com a 
disponibilização dos 
medicamentos
necessários em
bandeja separada de 
forma a não haver
necessidade de 
manuseio adicional.

• Deve ser específico
para pacientes
infectados pelo virus.

Carrinho de anestesia

• Idealmente os
materiais para vias
aéreas devem ser
descartáveis.

• Na troca do ventilador
mecânico do paciente
da UTI para o do 
centro cirúrgico, deve-
se desligar o fluxo de 
gases e clampear o 
tubo orotraqueal com 
pinça.

• Devem ser
desinfetados após o 
término do 
procedimento (utilize 
o desinfetante
padronizado da sua
instituição).

Monitores e bombas de 
infusão

Vias aéreas
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Sala de cirurgia

• Idealmente distante das demais salas de cirurgia.
• Deve ter bom fluxo de circulação independente dos 

demais pacientes.
• Deve contar com filtro de alta eficácia e com pressão

negativa, de preferência, específica para esse grupo
de pacientes.

• Durante a pandemia, utilizar a mesma sala para todos
os casos cirúrgicos de pacientes infectados, 
mantendo um intervalo mínimo de 1h entre cada
procedimento (proceder a limpeza terminal da sala
com o desinfetante hospitalar padronizado da sua
instituição).

Detalhes que fazem a diferença durante o procedimento

• Entrar o mínimo necessário na sala de cirurgia.
• Um circulante específico deve estar disponível para 

caso seja necessário algum material adicional que
esteja no carrinho da anestesia.

• Funcionários que deixarem a sala, devem retirar
seus gorros e luvas na antessala e realizar
higienização das mãos.

• Todos os itens e medicamentos não utilizados
devem ser considerados contaminados e devem ser
desinfetados (ampolas) com álcool a 70% ou
descartados.

• Manter as portas fechadas durante o procedimento.
• Manter o menor número possível de pessoas dentro

da salas sempre, seja na intubação orotraquel ou no 
procedimento cirúrgico.
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LEMBRE-SE!
1. Durante a cirurgia, os instrumentos devem ser limpos de sangue ou outras secreções.
2. Use o bisturi em menor intensidade possível para evitar fumaça e dispersão do aerossol.
3. Cuidado com lesões térmicas ou cortantes nas equipes.
4. Em caso confirmado de COVID-19, proceder a higienização e esterilização de material permanente 
separado e  descarte resíduos separadamente e com identificação.
5. Em procedimentos nos quais os pacientes necessitem de intubação orotraqueal, os profissionais 
de saúde que compartilharem o mesmo ambiente devem sempre usar máscara n95 ou equivalente.
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Dentre todas as medidas essenciais na prevenção e diminuição do risco de contaminação pelo novo 
coronavírus, a principal delas é a higienização das mãos, presente classicamente em 5 etapas.

Para a proteção do 
paciente, evitando a 

transmissão de 
microrganismos

presentes nas mãos do 
profissional e que

podem causar
infecções.

Para a proteção do paciente, 
evitando a transmissão de 

microrganismos presentes nas
mãos do profissional para o 

paciente, incluindo os
microrganismos do próprio

paciente. 

Para a proteção do profissional, e do 
ambiente de assistência

imediatamente próximo ao paciente, 
evitando a transmissão de 

microrganismo do paciente a outros 
profissionais ou pacientes

Para a proteção do profissional e do 
ambiente de assistência à saúde, 
incluindo superfícies e os objetos

imediatamente próximos ao paciente,  
evitando a transmissão de 

microrganismo do paciente a outros 
profissionais ou pacientes

Para a proteção do 
profissional e do 

ambiente, incluindo as 
superfícies e os objetos
próximos ao paciente,  

evitando a transmissão de 
microrganismo do próprio

paciente.
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Passagem de acesso venoso central 

Para procedimentos cirúrgicos, especialmente os procedimentos vasculares, há um rotina de 
paramentação e cuidados que devem ser seguidos em diferentes etapas. A seguir, abordaremos os 
principais procedimentos realizados e os cuidados inerentes a cada um deles.

Antes de entrar na sala

1. Retirar todos os adornos
2. Higienizar as mãos
3. Colocar máscara cirúrgica
4. Vestir óculos de proteção ou protetor facial
5. Vestir gorro
6. Lavagem das mãos com escova degermante

Ao entrar na sala

1. Secagem das mãos com compressa estéril
2. Vestir avental estéril impermeável
3. Calçar luva estéril

1. Retirar as luvas 
estéreis

2. Higienizar as mãos
3. Retirar avental estéril, 

virando-o do avesso
4. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento –
Dentro da sala 1. Higienizar as mãos

2. Retirar gorro
3. Higienizar as mãos
4. Retirar óculos de proteção
5. Higienizar as mãos
6. Descartar máscara cirúrgica
7. Higienizar as mãos
8. Calçar luvas de procedimento e relizar

limpeza e desinfecção do óculos e da 
superfície de apoio

9. Retirar luvas
10. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento – Fora da sala
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Cateteres que necessitam de escopia 

Antes de entrar na sala

Ao entrar na sala

1. Secagem das mãos com compressa estéril
2. Vestir avental estéril impermeável
3. Calçar luva estéril

1. Retirar todos os adornos
2. Higienizar as mãos 
3. Colocar máscara cirúrgica
4. Vestir óculos de proteção ou protetor facial
5. Vestir gorro
6. Colocar equipamento de proteção radiológica
7. Lavagem das mãos com escova degermante

1. Retirar as luvas 
estéreis

2. Higienizar as mãos
3. Retirar avental estéril, 

virando-o do avesso
4. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento –
Dentro da sala 1. Higienizar as mãos

2. Retirar gorro
3. Higienizar as mãos
4. Retirar óculos de proteção
5. Higienizar as mãos
6. Descartar máscara cirúrgica
7. Higienizar as mãos
8. Retirar equipamento de proteção radiológica
9. Higienizar as mãos
10. Calçar luvas de procedimento e relizar

limpeza e desinfecção do óculos, da 
superfície de apoio e o equipamento de 
proteção radiológica

11. Retirar luvas
12. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento – Fora da sala
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Cirurgias abertas (revascularizações, endarterectomias, derivações, entre outras)

Antes de entrar na sala

1. Retirar todos os adornos
2. Higienizar as mãos
3. Colocar máscara cirúrgica
4. Vestir óculos de proteção ou protetor facial
5. Vestir gorro
6. Lavagem das mãos com escova degermante

Ao entrar na sala

1. Secagem das mãos com 
compressa estéril

2. Vestir avental estéril impermeável
3. Calçar luva estéril

1. Retirar as luvas 
estéreis

2. Higienizar as mãos
3. Retirar avental estéril, 

virando-o do avesso
4. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento –
Dentro da sala 1. Higienizar as mãos

2. Retirar gorro
3. Higienizar as mãos
4. Retirar óculos de proteção
5. Higienizar as mãos
6. Descartar máscara cirúrgica
7. Higienizar as mãos
8. Calçar luvas de procedimento e relizar

limpeza e desinfecção do óculos e da 
superfície de apoio

9. Retirar luvas
10. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento – Fora da sala
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As cirurgias vasculares abertas por definição não são procedimentos intrisícamente geradores de
aerossóis, porém o uso do eletrocautério gera aerossol bem como procedimentos com insuflação
de cavidades e o uso de equipamentos de alta rotação como serras de amputação. Nesse caso
está indicado o uso de máscara de proteção respiratória (PPF2/N95) ao invés de máscara cirúrgica
e sapatos fechados e impermeáveis.
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Angiografia diagnóstica e terapêutica

Procedimentos endovasculares são realizados rotineiramente por cirurgiões vasculares. Além dos 
materiais cirúrgicos como agulha de punção, introdutores e fios-guia, é necessário alguns cuidados
adicionais tendo em vista o risco de exposição e contaminação por SARS-Cov2. 

Antes de entrar na sala

1. Retirar todos os adornos
2. Higienizar as mãos 
3. Colocar máscara cirúrgica
4. Vestir óculos de proteção ou protetor facial
5. Vestir gorro
6. Colocar equipamento de proteção radiológica
7. Lavagem das mãos com escova degermante

Ao entrar na sala

1. Secagem das mãos com compressa estéril
2. Vestir avental estéril impermeável
3. Calçar luva estéril

1. Retirar as luvas 
estéreis

2. Higienizar as mãos
3. Retirar avental estéril, 

virando-o do avesso
4. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento –
Dentro da sala 1. Higienizar as mãos

2. Retirar gorro
3. Higienizar as mãos
4. Retirar óculos de proteção
5. Higienizar as mãos
6. Descartar máscara cirúrgica
7. Higienizar as mãos
8. Retirar equipamento de proteção radiológica
9. Higienizar as mãos
10. Calçar luvas de procedimento e relizar

limpeza e desinfecção do óculos, da 
superfície de apoio e o equipamento de 
proteção radiológica

11. Retirar luvas
12. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento – Fora da sala
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Precauções/Cuidados na realização e troca de curativos

Antes de entrar na sala

1. Retirar todos os adornos
2. Higienizar as mãos
3. Colocar máscara cirúrgica
4. Vestir óculos de proteção ou protetor facial
5. Vestir gorro
6. Lavagem das mãos com escova degermante

Ao entrar na sala

1. Secagem das mãos com compressa estéril
2. Vestir avental estéril impermeável
3. Calçar luva estéril

1. Retirar as luvas 
estéreis

2. Higienizar as mãos
3. Retirar avental estéril, 

virando-o do avesso
4. Higienizar as mãos

1. Higienizar as mãos
2. Retirar gorro
3. Higienizar as mãos
4. Retirar óculos de proteção
5. Higienizar as mãos
6. Descartar máscara cirúrgica
7. Higienizar as mãos
8. Calçar luvas de procedimento e relizar

limpeza e desinfecção do óculos e da 
superfície de apoio

9. Retirar luvas
10. Higienizar as mãos

Ao término do procedimento – Fora da sala
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Ao término do procedimento –
Dentro da sala
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