
Gestão de EPI 
no COVID-19
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quipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser selecionado com base no risco biológico a que o profissional estará 
expostos durante suas atividades e visa minimizar os riscos de contato com o vírus SARS-CoV-2. 

rover os EPI. É necessário definir o local e o responsável pela entrega de EPI aos profissionais uma vez que o registro 
do controle deste processo é obrigatório e sujeito a fiscalização trabalhista. Realizar cálculo de previsão mensal (conforme orienta-
ções do CDC - http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/burn-calculator.html). 

nformar aos profissionais claramente QUAIS EPI devem ser utilizados, COMO, QUANDO devem ser de uso único ou reutilizá-
vel (tempo máximo de reuso), ONDE devem ser estocados (local seguro, sem umidade e controlado) e descartados. Disponi-
bilizar informação de fácil acesso e compreensão dos profissionais nas áreas onde o uso de EPI são obrigatórios. 

ão desperdiçar EPI na pandemia! Fazer o uso racional de EPI garantirá recurso para todos. EPI são recursos escassos e impres-
cindíveis para a segurança dos profissionais.  

rientar a supervisão da área e a segurança do trabalho para monitorar a distribuição e controle de EPI por funcionário, 
observar o uso adequado, manutenção e reposição. Certificar-se da disponibilidade de solução alcoólica, água e sabão em 
todos os pontos de acesso aos profissionais. DICAS: Nomear algum profissional para ser responsável pela reposição dos 
produtos nas áreas assistenciais.

onhecer as normas para guarda, reutilização de EPIs ou descarte imediato após o uso. Por exemplo: gorros, máscaras cirúr-
gicas, luvas de procedimento e aventais.    

uso de máscara cirúrgica está recomendado para todos os profissionais que atuam no serviço de saúde, em qualquer atividade 
dentro das áreas assistenciais que não gerem aerossóis, além disso devem ser utilizadas por pacientes com suspeita ou confir-
mação de COVID-19 e seus acompanhantes. As máscaras de tecido podem ser utilizadas para pacientes assintomáticos, visitan-
tes e acompanhantes de pacientes sem sintomas respiratórios.  

 erificar com SCIH as regras internas para uso e guarda da máscara N95/PFF2. É de uso individual, deve ser 
guardada com a identificação do profissional e reutilizada (desde que íntegra, seca e limpa) em até 7 dias (ideal) podendo 
ser usada em até 14 dias em situações de contingência (recurso em falta). Realize o descarte correto após esse período. 

dentificar onde estão as áreas dedicadas para guarda de EPI de uso individual e reutilizável tais como óculos, máscaras 
faciais e máscara N95/PFF2. EPI reutilizável deve ser higienizado com alcool 70%, acondicionado em saco de papel ou 
plástico com furos identificados com o nome do colaborador, guardados em armário específico e mantido na instituição 
de saúde (jamais ser levado para casa).

isponibilizar solução alcoólica para a higiene das mãos nos locais para paramentação e desparamentação 
dos EPI.Cuidado com a sequência de colocação e retirada dos EPI para evitar a auto contaminação. 
https://saudeemnossasmaos.proadi-sus.org.br
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FONTE: https://coronavirus.saude.gov.br e http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
Saiba mais em: 
gov.br/saude
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Uma alternativa para guarda de EPI reutilizável é o uso 
de caixas ou gaveteiros (tipo bins) dispostas nas prate-
leiras de armários colocados nas áreas de acesso dos 
colaboradores nas unidades ou em vestiários. Nesta 
área deve acontecer a higiene terminal e concorrente 
conforme recomendações do SCIH.
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Cuidados de higiene e equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem 
ser fornecidos e utilizados pelos trabalhadores dos serviços de saúde

Triagem Administrativa (se não for possível manter a distância mí-
nima de um metro dos pacientes com sintomas gripais): incluem-
-se recepcionistas, ACS, seguranças, entre outros profissionais

Avaliação e atendimento de casos suspeitos (técnicos de enferma-
gem, enfermeiros, médicos, entre outros profissionais assistenciais)

Procedimentos geradores de aerossóis (técnicos de enfermagem, 
enfermeiros, médicos, entre outros profissionais assistenciais)

Atividades de apoio realizadas a menos de um metro dos 
pacientes suspeitos ou confirmados

Nota: Os EPIs indicados dependem da atividade realizada pelo trabalhador e não apenas da sua função.

Manejo de pacientes críticos (Emergências, UTI e Centro Cirúrgico)

Trabalhadores envolvidos nos atendimentos
Equipamentos de Proteção Individual

Óculos de proteção  ou protetor facial

Máscara cirúrgica descartável a cada 
uso  e/ou trocada quando úmida ou suja

Utilizar avental de mangas longas (gramatura 
 mínima de 30g/m2) ou avental impermeável de 
mangas longas se exposição a fluídos corporais

Luvas de procedimento

Óculos de proteção ou protetor facial

Máscara N95 (ou PFF2) (troca de acordo com a 
padronização do CCIH de cada instituição)

Utilizar avental de mangas longas (gramatura 
mínima de 30g/m2) ou avental impermeável de 
mangas longas se exposição a fluídos corporais

Luvas de procedimento

Gorro

Procedimentos que NÃO geram aerossóis:

Procedimentos que geram aerossóis:
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