
 

 

POP 001/2023 – EPI  

Elaboração: Dezembro/2022 

PROTOCOLO  DE RECOMENDAÇÃO DOS EPI´S ÀS EQUIPES DAS UNIDADES DE 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL DA REGIONAL FEIRA DE SANTANA/BA NOS CASOS  

SUSPEITOS/CONFIRMADOS DE COVID-19 

 Nos casos de atendimentos primário e secundário in loco de casos 
suspeitos/confirmados do COVID19 devem ser utilizadas as seguintes medidas:  

 
1. Fornecer máscara cirúrgica para os pacientes e acompanhantes;  

 
2. Utilizar os EPIs preconizados pela ANVISA (avental descartável ou macacão de 

segurança, máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial e luvas 
descartáveis);  

 
2.1 Quando da necessidade de procedimentos em via aérea (intubação ou aspiração) a 

equipe deverá utilizar avental descartável ou macacão de segurança, máscara com 
filtro (PFF2 ou N95), óculos de proteção ou protetor facial, touca, e luvas 
descartáveis;  

2.2 Ao fazer uso:  Confira atentamente o EPI se não apresenta furos ou cortes;  
 

2.3  Em caso do uso de avental: Vista-o com a abertura para trás; Ajuste-o na cintura, 
os punhos e amarre-o nas costas; Se possível, conte com a ajuda de outro 
profissional para realizar a técnica. Isto facilita o ajuste do posicionamento do EPI. 
A ordem da paramentação segue de forma similar ao item 2. 

 
2.3.1 Em caso do uso de macacão de segurança: colocar a roupa privativa, colocar o 
macacão de segurança fechando totalmente o zíper, máscara com filtro (PFF2 ou N95), 
óculos de proteção ou protetor facial, colocar o gorro descartável cobrindo região 
frontal e orelhas, lembrar de prender o cabelo, colocar capuz do macacão, luvas 
descartáveis. 

 
2.4 Após assistir ao paciente, se estiver de avental, deve seguir a ordem: 

- Retirar as luvas descartáveis e jogar no lixo; 
- Retirar protetor facial; 
- Desamarrar as tiras traseiras do avental com a ajuda de outro profissional. 
Retirar o capote pelos ombros, puxando pela parte interna do avental; 
Remover o avental pelo avesso, sempre tocando na parte interna, enrolar e 
descartar na lixeira de resíduo infectante; 

  - Realizar higiene das mãos; 
  - Retirar gorro puxando por trás e desprezá-lo; 

- Retirar óculos de proteção e colocar em superfície para posterior limpeza e 
desinfecção; 
- Retirar máscara cirúrgica e desprezar em lixo comum; Se for N95, deverá 
acondicionar em local apropriado;  

  - Realizar higiene das mãos. 
 



2.5 Após assistir ao paciente, se estiver de macacão de segurança, deve seguir a 
ordem: 

 - Retirar as luvas descartáveis e jogar no lixo; 
 - Retirar protetor facial; 
 - Baixar o capuz do macacão impermeável puxando por trás; 
 - Retirar macacão impermeável iniciando pela abertura do zíper, colocando os             
braços voltados para o dorso, retira a proteção dos MMSS e tronco e em seguida 
retirar a proteção dos MMII (nesse momento utilizaremos uma cadeira para auxiliar a 
retirada). Após retirada, colocar em saco de lixo infectante; 
 - Realizar higiene das mãos; 
 - Retirar gorro puxando por trás e desprezá-lo; 

- Retirar óculos de proteção e colocar em superfície para posterior limpeza e 
desinfecção; 
- Retirar máscara cirúrgica e desprezar em lixo comum; Se for N95, deverá 
acondicionar em local apropriado; 

 - Realizar higiene das mãos.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referências 

https://www.feiradesantana.ba.gov.br/samu192/protocolos/POP_10_EPI.pdf 

http://ba.corens.portalcofen.gov.br/equipamentos-de-protecao-individual-epi-conforme-

protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-anvisa_55197.html 

https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/Protocolo%20de%20atendimento%20COV

ID-19%20SUE%20-%20SAMU.pdf 

Manual para uso de EPI na assistência a pacientes suspeitos/confirmados de coronavírus- 

COVID- 19. Hospital das clínicas- UFMG. 2020 

 

 

 

https://www.feiradesantana.ba.gov.br/samu192/protocolos/POP_10_EPI.pdf
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/equipamentos-de-protecao-individual-epi-conforme-protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-anvisa_55197.html
http://ba.corens.portalcofen.gov.br/equipamentos-de-protecao-individual-epi-conforme-protocolo-de-manejo-clinico-para-o-novo-coronavirus-anvisa_55197.html
https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/Protocolo%20de%20atendimento%20COVID-19%20SUE%20-%20SAMU.pdf
https://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/arquivos/Protocolo%20de%20atendimento%20COVID-19%20SUE%20-%20SAMU.pdf

