
PROTOCOLO

SOBRE USO DE EPIs NO PRONTO ATENDIMENTO EM 
PACIENTE SUSPEITO/CONFIRMADO COVID-19.

No pronto atendimento os profissionais de saúde deverão usar gorro, máscara N95 (pois existe sala coletiva

onde serão realizados procedimentos que geram aerossol  com frequência) e óculos de proteção individual

durante toda a permanência nas áreas de circulação de pacientes e atendimento. 

→ Deverá higienizar as mãos e colocar avental e luva antes do atendimento de cada paciente, descartando o

material logo após. Não é necessário trocar óculos, gorro e máscara entre pacientes.

→ Caso realize procedimentos com risco de respingos e geradores de aerossol utilizar protetor facial para

evitar contaminação da máscara N95.  Cada máscara N95 terá validade de 07 dias, devendo ser trocada

antes do período caso perca a integridade (umidade, ausência de vedação, sujidade visível/contaminação

com secreção). NÃO USAR MAQUIAGEM NEM PROTETOR SOLAR COM COR PELO RISCO DE DANIFICAR A

MÁSCARA. Ao final do turno, retirar a máscara N95 pelos elásticos e colocar em envelope/saco de papel.

NÃO colocar  máscara cirúrgica  sobre a  máscara N95,  como orienta  Nota Técnica  da ANVISA nº4/2020

atualizada em 21/03/2020.

→ Após cada atendimento em consultório do PA, deverá ser acionada equipe de higienização para limpeza

do ambiente antes da entrada do próximo paciente.

Sequência para colocar os EPIs ao entrar no setor: 

1. Higienizar as mãos;

2. Gorro;

3. Máscara N951;

4. Óculos ou protetor facial 2;

Manter uso de gorro, máscara N95 e óculos durante

toda  a  permanência  nas  áreas  de  circulação  de

pacientes  e  atendimento.  Sem necessidade  de  troca

entre pacientes dos EPIs da cabeça. Retirar apenas ao

sair do setor. 

Antes de atender o paciente:

1. Higienizar as mãos;

2. Avental (gramatura 30 - 40)3
;

3. Luvas;

4. Entrar no quarto/área do paciente;

5. Higienizar  as  olivas  e  o  estetoscópio  DO  SETOR  

Sequência para retirar os EPIs: 

1. Retirar luvas (com técnica adequada);

2. Higienizar as mãos (1ª vez);

3. Retirar avental  (gramatura 30 - 40)3;

4. Higienizar as mãos (2ª vez);

5. Sair do quarto;

6. Higienizar as mãos (3ª vez).

Ao final do turno/saída das áreas de circulação dos

pacientes:

1. Retirar óculos  (próximo da pia)  – lavar o óculos

com água e sabão, secar, seguido de álcool 70%.

No caso de uso de protetor facial,  retirá-lo pela

parte traseira e encaminhá-lo ao CME. 

2. Retirar Máscara pelas  alças,  sem tocar  na parte

interna e guardar em envelope de papel;

3. Retirar gorro;
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com algodão embebido em álcool  antes do uso.

NÃO USAR ESTETOSCÓPIO PARTICULAR.

4. Higienizar as mãos (4ª vez).

¹          Nos casos em que há indicação de máscara N95 no manejo de casos suspeitos de COVID19, a máscara terá

validade  de  07  dias,  devendo  ser  trocada  antes  do  período  caso  perca  a  integridade,  apresente  sinais  de

sujidade, umidade ou contato da máscara acidentalmente com o paciente ou objetos próximos a ele, descartá-

la. 

 2 O profissional  responsável  pelos  procedimentos de intubação orotraqueal,  extubação,  aspiração de

vias aéreas, reanimação cardiopulmonar, nebulização e banho no leito, ao invés dos óculos usará um protetor

facial que deverá ser encaminhado IMEDIATAMENTE ao CME após o uso.

3  No  procedimento  de  banho  no  leito de  pacientes  com  suspeita  de  COVID-19,  ou  situações  que

envolvam secreções volumosas (vômitos, diarreia, sangramento, hipersecreção orotraqueal) após a colocação

do  avental  descartável  o  profissional  deverá  colocar  capa  plástica  impermeável  (transparente).  Após  o

procedimento deverá retirar primeiro a capa impermeável e logo após o avental. 

        NÃO há necessidade de uso de propé. NÃO deve ser utilizado dois pares de luvas sobrepostas. NÃO colocar

máscara cirúrgica sobre a máscara N95.
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