RECOMENDAÇÕES DO COFFITO
QUANTO AO USO DE
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL (EPIs)

COFFITO

INTRODUÇÃO
As medidas de prevenção e controle de infecção devem ser
implementadas pelos proﬁssionais que atuam nos serviços de Saúde
para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos
durante qualquer assistência à saúde realizada, segundo pregam o
Ministério da Saúde, a ANVISA, a OMS e os demais órgãos de controle
social e atenção à saúde.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE
O serviço de saúde deve garantir que as políticas e as boas práticas
internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o
novo coronavírus (SARS-CoV-2)
Conforme as informações atualmente disponíveis, sugere-se que a via
de transmissão pessoa a pessoa do novo coronavírus (SARS-CoV-2)
ocorre por meio de gotículas respiratórias (expelidas durante a fala,
tosse ou espirro) e também pelo contato direto com pessoas infectadas,
ou indireto, por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas,
de forma semelhante com que outros patógenos respiratórios se
espalhem. Desta forma, as medidas de prevenção e controle devem ser
implementadas antes da chegada do paciente ao serviço de saúde: na
chegada, triagem, espera, atendimento e durante toda a assistência
prestada.
Recomendações de medidas a serem implementadas para prevenção e
controle da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) em
serviços de saúde.
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CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS E
ACOMPANHANTES

Usar máscara
cirúrgica

Usar lenços de papel
(tosse, espirros, secreção nasal)

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

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
(que prestem assistência a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos
ou conﬁrmados de infecção pelo novo coronavírus)

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

Óculos de proteção ou protetor facial (face shield)

Máscara cirúrgica
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Avental

Luvas de procedimento

Gorro (para procedimentos que
geram aerossóis)

Observação: os proﬁssionais de Saúde deverão trocar a máscara
cirúrgica por uma máscara N95/PFF2, ou equivalente, ao realizar
procedimentos geradores de aerossóis como, por exemplo, intubação
ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,
coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc.

PROFISSIONAIS DE APOIO
(que prestem assistência a menos de 1 metro dos pacientes suspeitos
ou conﬁrmados de infecção pelo novo coronavírus)

Higiene frequente das mãos
com água e sabonete líquido OU
preparação alcoólica a 70%.
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Gorro (para procedimentos que
geram aerossóis)

Óculos de proteção ou protetor facial
(face shield)

Máscara cirúrgica

Avental

Luvas de procedimento

PROFISSIONAIS DE APOIO: RECEPÇÃO
E SEGURANÇAS
(que precisem entrar em contato, a menos de 1 metro,
dos pacientes suspeitos ou conﬁrmados de infecção pelo
novo coronavírus)
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Higiene frequente das mãos
com água e sabonete líquido OU
preparação alcoólica a 70%.

Máscara cirúrgica
(se não for possível manter a distância de
um metro dos pacientes com sintomas gripais)

Observação: usar durante o turno de trabalho, trocar a máscara se
estiver úmida ou suja.

PROFISSIONAIS DE APOIO: HIGIENE E
LIMPEZA AMBIENTAL
(quando realizar a limpeza do quarto/área de isolamento)

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

Gorro (para procedimentos que
geram aerossóis)

Óculos de proteção ou protetor facial
(face shield)
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Máscara cirúrgica
(se não for possível manter a distância de
um metro dos pacientes com sintomas gripais)

Avental

Luvas de borracha com cano longo

Botas impermeáveis de cano longo

Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020.

MÁSCARA CIRÚRGICA
Quando as máscaras faciais devem ser usadas pelo proﬁssional
de Saúde em uma área de atendimento ao paciente, o controle
da fonte (isto é, oferecer máscaras cirúrgicas para os pacientes
sintomáticos) e a manutenção da distância do paciente (mais de
1 metro) são particularmente importantes para reduzir o risco de
transmissão.
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Os seguintes cuidados devem ser seguidos quando as máscaras
cirúrgicas forem utilizadas:

1

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;

2

Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da frente da
máscara;

3

Remova a máscara usando a técnica apropriada (não toque na
frente da máscara. Remova sempre pelas tiras laterais);

4

Após a remoção ou sempre que tocar inadvertidamente em
uma máscara usada, deve-se realizar a higiene das mãos;

5

Substitua as máscaras por uma nova máscara limpa e seca
assim que a antiga tornar-se suja ou úmida;

6

Não reutilize máscaras descartáveis.
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MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA /
RESPIRADOR PARTICULADO - N95/PFF2,
N99/PFF3 SEM OU EQUIVALENTE):
Quando o proﬁssional atuar em procedimentos com risco de geração
de aerossóis, em pacientes suspeitos ou conﬁrmados de infecção pelo
novo coronavírus, deve utilizar a 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). São alguns
exemplos de procedimentos com risco de geração de aerossóis:
intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva,
ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação,
aspiração de secreções nasotraqueais, terapias de remoção de
secreção etc.

Excepcionalidades devido a alta demanda por máscaras
N95/PFF2 ou equivalente
Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde
pública da COVID19, as máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2
ou equivalente) poderão, excepcionalmente, ser usadas por período
maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo
fabricante, desde que sejam utilizadas pelo mesmo proﬁssional e que
sejam seguidas, minimamente, as recomendações.

Com objetivo de minimizar a contaminação da máscara
N95/PFF2 ou equivalente, se houver disponibilidade, o
proﬁssional de Saúde deve utilizar um protetor facial (face
shield), pois este equipamento protegerá a máscara
de contato com as gotículas expelidas
pelo paciente.
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O serviço de saúde deve deﬁnir um Protocolo para orientar
os proﬁssionais de Saúde, minimamente, sobre o uso,
retirada, acondicionamento, avaliação da integridade,
tempo de uso e critérios para descarte das máscaras
N95/PFF2 ou equivalente. Este Protocolo deve ser deﬁnido
pela CCIH em conjunto com as equipes das unidades
assistenciais.

Os proﬁssionais de Saúde devem inspecionar visualmente
a máscara N95/PFF2 ou equivalente, antes de cada uso,
para avaliar se sua integridade foi comprometida. Máscaras
úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos, devem
ser imediatamente descartadas.

Se não for possível realizar uma veriﬁcação bem-sucedida
da vedação da máscara à face do usuário (teste positivo e
negativo de vedação da máscara à face), a máscara deverá
ser descartada imediatamente.
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LUVAS
As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas,
no contexto da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com
o paciente ou seu entorno.
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica
asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis.

1.

3.

2.

4.

SAPATOS
Os sapatos utilizados nesses ambientes devem ser
impermeáveis a líquidos, fechados e que possibilitem
higienização.
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ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR DE FACE

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os
lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição
do proﬁssional a respingos de sangue, secreções corporais, excreções,
etc.
Devem ser exclusivos de cada proﬁssional responsável pela assistência,
devendo, imediatamente após o uso, sofrer limpeza e posterior
desinfecção com álcool líquido a 70% .
Caso o protetor facial tenha sujidade visível, deve ser lavado com água e
sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de
desinfecção.

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. O seu descarte deve ser
como resíduo infectante.
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CAPOTE OU AVENTAL

O capote ou avental deve ser de mangas longas, punho de malha ou
elástico e abertura posterior.
O capote ou avental (gramatura mínima de 30g/m2) deve ser utilizado
para evitar a contaminação da pele e roupa do proﬁssional.

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 isolamento.
Vídeo de colocação e retirada do EPI - Anvisa:
https://youtu.be/G_tU7nvD5BI
Fonte: GVIMS/GGTES/ANVISA, 2020

RESUMINDO:
Procedimentos SEM

Procedimentos COM

riscos de gerar gotículas

riscos de gerar gotículas

de aerossol:

de aerossol:

1º - Higienização das mãos;

1º - Higienização das mãos;
2º - Propé;
3º - Avental Impermeável;
4º - Luvas duplas;
5º - Máscara N95 ou PFF2;
6º - Óculos de proteção e
Face Shield (protetor facial);
7º - Gorro.

2º - Propé;
3º - Avental comum;
4º - Luvas duplas;
5º - Máscara cirúrgica;
6º - Óculos de proteção;
7º - Gorro.
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Fonte: SUS -Ministério da Saúde e Nota Técnica nº4 da ANVISA.

Capote ou avental impermeável (estrutura impermeável e gramatura
mínima de 50 g/m2) a depender do quadro clínico do paciente
(vômitos, diarreia, hipersecreção orotraqueal, sangramento, etc).

