
CORONAVÍRUS – COVID-19

Procedimentos Preventivos e Segurança no 
Ambiente de Trabalho

Unidade II

Higienização, Descarte, Material e Equipamento 



Ambiente: Área de Toque

Ao necessitar tocar nas
alavancas de trava, de
apoio, de funcionamento,
entre outras, após o uso
deverá higienizar as
mãos



Mobiliário e Acessórios

Manter o mobiliário e
acessórios higienizados.
Após o uso higienizar as
mãos



Equipamentos

Antes e depois de usar
deverá higienizar as mãos



Material Expediente

Material de uso individual, não compartilhar com
outra pessoa, sendo necessário higienizar as
mãos após o uso.



EPI – Não Descartável 

O uso do EPI será conforme a função desempenhada
pelo(a) colaborador(a), o seu uso é individual, não devendo
ser compartilhado, mesmo limpo. A higienização será
realizada antes e depois do uso



EPI Descartável 

O uso do EPI será conforme a função
desempenhada pelo(a) colaborador(a), o seu uso
é individual e o descarte deverá ser em recipiente
apropriado, não sendo permitido reaproveitar



Órteses e Próteses: Locomoção

O(A) colaborador(a) deverá fazer a higienização
das órteses/próteses, antes de acessar o
ambiente de trabalho



Órteses e Próteses Sensorial 

O(A) colaborador(a) deverá ter atenção especial
ao manusear a órtese e/ou prótese sensorial,
higienizando as mãos antes e depois do manuseio



Acessório Clínico

Ao manusear o acessório
clínico deverá higienizar o
ambiente e as mãos antes
e depois do manuseio.
Descartar o acessório em
recipiente (sacola) e lacrar



Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Instruções Básicas do Manuseio do EPI

Luva
Máscara

Protetor Facial



EPI LUVAS



PROCEDIMENTOS PARA COLOCAR AS LUVAS



PROCEDIMENTOS PARA RETIRAR AS LUVAS



EPI MÁSCARA NÃO PROFISSIONAL



FUNCIONALIDADE DA MÁSCARA 

Simulação realizada por pesquisadores da 
Universidade de Nicósia – Chipre
Revista Científica Physics of Fluids.

Alcance das Gotículas na Tosse:

Sem Máscara = média 70 cm
Com Máscara = reduz 50 % do alcance

Fonte de Consulta Metrópoles – Saúde 17/06/20



COMO USAR A MÁSCARA



COMO USAR A MÁSCARA



COMO HIGIENIZAR A MÁSCARA



Equipamento de Proteção Individual (EPI): Destaque

O uso do protetor facial é recomendado
principalmente quando você está
constantemente em contato com outras
pessoas ou o afastamento social está
abaixo de 1,5 m

O uso do protetor facial, não descarta o
uso da máscara.

Protetor Facial 



COMO USAR O PROTETOR FACIAL



HIGIENIZAÇÃO DO PROTETOR FACIAL
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