
Práticas de trabalho seguras para se proteger e limitar a propagação da infecção:
•  Manter as mãos afastadas do rosto e do EPI em uso;
•  Trocar de luvas quando rasgadas ou altamente contaminadas;
•  Tocar o mínimo as superfícies no ambiente do paciente;
•  Higienizar regularmente as mãos;
•  Limpar sempre as mãos após remover as luvas.

Como colocar os equipamentos de proteção individual (EPI)

Avental 
• Coloque o avental descartável
• Aperte os laços do pescoço e da 

cintura.

Máscara 
• Posicione as tiras superiores na cabeça, acima das orelhas e 

a tira inferior na nuca. Certifique-se de que a máscara esteja 
apoiado contra as bochechas.  Com as duas mãos, molde a 
parte de cima do nariz pressionando firmemente os dois 
lados com os dedos até que você tenha um bom ajuste 
facial. 

A

B

Óculos de proteção 
• Coloque sobre o rosto e os olhos e ajuste o necessário para ficar bem firme.

C

Luvas
• Selecione o tamanho adequado

D

Higienizar as mãos antes da colocação de cada EPI



Como retirar os equipamentos de proteção individual (EPI)

Luvas 
• Segurar a parte externa da luva com 

a mão enluvada oposta; segure a luva 
removida na mão enluvada.

• Deslizar os dedos da mão sem luva 
sob a luva restante no pulso.. Retirar 
a luva restante sobre a primeira luva 
e descartar.

• Higienizar as mão com álcool gel

A

Óculos de proteção 
• Usar as duas mãos para puxar para 

trás as tiras, removendo o óculos.

C

Higienizar as mãos após a retirada de cada EPI

Avental 
• Desamarrar as tiras do avental
• Afastar o avental do pescoço e dos 

ombros, tirando-o tocando pela parte 
interior (a parte externa estará 
contaminada);

• Virar o avental pelo avesso, dobrar ou 
enrolar. Descartar!

B

Máscara
• Inclinar-se ligeiramente para a frente;
• • Puxar a alça de retenção inferior e trazê-la para a alça 

superior;
• Levantar as tiras por cima da cabeça;
• Afastar a máscara do rosto e descartar;
• Nunca tocar a parte externa da máscara.

D


