
PROTOCOLO

USO DE EPIs PARA COLETA DE AMOSTRAS DE
LABORATÓRIO NAS UNIDADES COORTE - UTI I e II

Os profissionais do laboratório responsáveis pela coleta de amostras de sangue deverão

usar durante todo o tempo de permanência nos corredores das UTIs I e II coorte: 

 Roupa privativa

 Máscara N95 

Antes de entrar na área assistencial da UTI coorte, além dos EPIs acima, o profissional do 
laboratório deve utilizar: 

 Protetor facial (Face Shield)

 Gorro

 Avental cirúrgico de pano

 Capa descartável sobre avental cirúrgico 

 01 par de luvas – entre um paciente e outro, retirar  as luvas, higienizar as mãos e

colocar novo par de luvas

Apenas o profissional do laboratório que ficar no corredor da UTI (profissional de apoio),

sem ultrapassar a linha amarela, utilizará 02 pares de luvas sobrepostas, pois a segunda luva

deverá  ser  utilizada  para  fazer  uma “bolsa”  com o tubo  de  coleta  que  for  entregue  pelo

profissional que estiver dentro da UTI. 

 OBS: A entrada na sala assistencial da unidade deverá acontecer apenas por um profissional do 
laboratório enquanto o outro espera do lado de fora para receber as amostras coletadas. O 
profissional do corredor deverá usar apenas roupa privativa, N95 e luvas. 

Sequência para colocar os EPIs:

1. Higienizar as mãos;

2. Vestir gorro;

3. Máscara N95*;

4. Protetor facial (Face Shield);

5. Avental cirúrgico de pano;

1. Avental descartável;

2. Calçar 02 pares de luvas sem talco;

Sequência para retirar dos EPIs (dentro da UTI I e II):

1. Retirar luvas;

2. Retirar avental descartável;

3. Higienizar as mãos;

4. Retirar avental cirúrgico de pano;

5. Higienizar as mãos;

6. Sair da unidade fechada

7. Higienizar as mãos.
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Dentro da UTI coorte:

 Entrar na UTI coorte levando agulhas, seringas

e tubos identificados. 

 Não entrar com maletas na UTI coorte. 

 Cada vez que coletar amostra de um paciente,

levar  os  tubos  para  o  profissional  do

laboratório  que  estiver  no  corredor

aguardando. Atenção para não ultrapassar  a

linha amarela. 

 Entre pacientes: retirar as luvas, higienizar as

mãos com álcool  gel  e  colocar  novo  par  de

luvas. 

Ao final da Coleta na UTI I e II:

1. Retirar Face Shield em local  apropriado (colocar

no hamper);

2. Retirar gorro;

3. Higienizar  as  mãos  em  local  apropriado  com

degermante, realizando degermação de mãos até

altura dos cotovelos;

4. Manter o uso da máscara N95 enquanto estiver

no corredor da UTI.

Observação 1: NÃO há necessidade de uso de propé. NÃO colocar máscara cirúrgica sobre a máscara N95.

Orientações a respeito do recebimento de amostras e funcionamento interno do laboratório:

1. As amostras deverão ser transportadas dos setores para o laboratório em recipiente exclusivo para esta

finalidade.

2. O  profissional  do  laboratório  retira  as  amostras  do  recipiente  em  uso  de  luvas  e  coloca  amostras  na

centrífuga.

3. Profissional retira as luvas com técnica adequada e higieniza as mãos, coloca um novo par de luvas após.

4. Higieniza superfície externa da centrífuga com álcool 70%.

5. Amostras são retiradas da centrífuga após, separadas por galerias e distribuídas por setores.

6. Após processamento de amostras, as bancadas e aparelhos devem ser limpos com maior frequência.
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