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CUIDADOS NA PARAMENTAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Enfermeiro da Triagem/Acolhimento - Pronto 
Atendimento/Pronto Socorro: 

 Utilizar paramentação completa incluindo: óculos, máscara 
cirúrgica, avental e luvas.

 Necessário realizar limpeza e desinfecção das superfícies e 
equipamentos tocados pelo paciente após cada atendimento, 
utilizando produto detergente/desinfetante pronto uso

 Manter álcool gel ao alcance para higiene de mãos

Profissionais administrativos: 

 Utilizar máscara cirúrgica durante o atendimento no balcão e 
recepção.

 A máscara cirúrgica deverá ser trocada se sujidade ou           
umidade e de acordo com a padronização do CCIH                           
de sua instituição.

NA CHEGADA DO PACIENTE AO SERVIÇO DE SAÚDE:

saude.gov.br
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 Todo profissional de saúde deve utilizar precaução de           
contato e gotículas

Nunca esquecer o uso da máscara N95 para precaução 
respiratória nos procedimentos com liberação de aerossóis, 
como por exemplo: intubação, aspiração orotraqueal.

 Nunca esquecer de higienizar as mãos, antes, durante e após o 
contato com o paciente!

ATENÇÃO!

PRECAUÇÕES QUANDO PACIENTE INTERNADO:

saude.gov.br

1. ANTES DE CONTATO COM O PACIENTE
Higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente.
 Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos presentes 

nas mãos do profissional e que podem causar infecções.

2. ANTES DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO ASSEÉPTICO
Higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento 
asséptico.
 Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos das mãos do 

profissional para o paciente, incluindo os microrganismos do próprio paciente.

3. APÓS RISCO DE EXPOSIÇÃO A FLUIDOS CORPORAIS
Higienize as mãos imediatamente após risco de exposição a fluidos corporais (e após 
a remoção de luvas).
 Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência imediatamente próximo 

ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos do paciente a outros 
profissionais ou pacientes.

4. APÓS CONTATO COM O PACIENTE
Higienize as mãos após contato com o paciente, com superfícies e objetos próximos a 
ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente.
 Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as 

superfícies e os objetos próximos aso paciente, evitando a transmissão de 
microrganismos do próprio paciente.

5. APÓS CONTATO COM ÁREAS PRÓXIMAS AO PACIENTE
Higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas 
proximidades do paciente – mesmo sem ter tido contato com o paciente.
 Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde,                           

incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente,                               
evitando a transmissão de microrganismos do paciente a                                                               
outros profissionais ou pacientes.


