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APRESENTAÇÃO  

 

Nos países do hemisfério norte, as Instituições de Longa Permanência para 

Idosos (ILPI) se mostraram os locais de maior morbidade e mortalidade por COVID-

19. Assim, a pandemia de COVID-19 requer de todas as ILPIs a adoção de medidas 

preventivas rigorosas para a proteção de contágio para as pessoas idosas 

residentes e para os seus colaboradores, incluindo o uso sistemático e 

imprescindível dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) como parte das 

medidas preventivas recomendadas. 

Nesse sentido, o Departamento Científico de Enfermagem Gerontológica da 

ABEn com a colaboração e parceria com a Frente Nacional de Fortalecimento às 

ILPI elaboraram este material educativo, a fim de orientar as estratégias de 

prevenção de lesões por uso dos EPIs nestes serviços.  

Espera-se que a leitura desta cartilha possa contribuir no uso correto e seguro 

destes EPIs por toda a equipe, de modo a reforçar as medidas preventivas 

necessárias da COVID-19 e minimizar o risco de lesões por uso de EPI nos 

profissionais. 

Excelente leitura a todos! 

 

 

1. Panorama geral da pandemia e o contexto das Ins�tuições de Longa 

Permanência  

  

Ao final de 2019, um elevado número de pacientes com sintomas graves de 

insuficiência respiratória chegou aos serviços de saúde da cidade de Wuhan, 

Província de Hubei, na China. Após avaliação destes pacientes, foi identificado o 

genoma completo SARS-COV2, um novo coronavírus. 

Em pouco tempo houve um rápido aumento do número de casos e o 

surgimento de outros focos da COVID-19. Desde então, todos os esforços mundiais 

estão centrados na busca para o maior conhecimento clínico da doença, mais 

rápidos e precisos métodos de diagnóstico e, sobretudo, de um tratamento 

farmacológico e da imunoprevenção (GARRIDO e GARRIDO, 2020). 
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A pandemia da COVID-19 tem repercutido em elevada morbimortalidade da 

população idosa em todo o mundo, especialmente entre idosos residentes em 

Instituições de Longa Permanência, considerados como a população de maior 

vulnerabilidade e fragilidade. 

Estudos evidenciam que no Canadá, por exemplo, 82% da mortalidade 

ocorreram no contexto das ILPI. Já em Hong Kong não foram contabilizados óbitos 

de idosos residentes em ILPI, o que requer maior aprofundamento nas medidas 

adotadas nos diferentes cenários, bem como a retaguarda para os cuidados 

continuados pelo Estado (SALCHER-KONRAD et al, 2020).  

Apesar da variação na propagação da doença entre diferentes países, no 

contexto brasileiro a situação de maior mortalidade de idosos residentes em ILPI se 

repete, sendo divulgados diariamente pelas mídias e recursos televisivos. Tem -se 

ainda agravantes mais críticos e que reforçam a urgência no debate e a priorização 

das ILPIs em face à pandemia (ALVES-SILVA et al, 2013). 

Além disso, no Brasil, chama a atenção o amplo desconhecimento do poder 

público sobre tais instituições, não tendo, sequer, registros sobre o quantitativo de 

entidades e de idosos residentes neste equipamento social. O seu não 

reconhecimento político como um equipamento híbrido e prioritário para a 

assistência aos residentes, com recursos da saúde e da assistência social contribui 

para a precariedade no fornecimento de insumos básicos para as medidas de 

prevenção de contágio e testagem (CAMARANO e KANSO, 2010). Por sua vez, por 

não se tratar de um estabelecimento de saúde, sequer os dados referentes à 

mortalidade e à morbidade poderão ser computados, o que nos leva a inferir que a 

situação pode ser ainda mais grave do que pensamos, uma vez que não há dados 

epidemiológicos que expressem a real situação dessas instituições e de seus 

residentes (CAMARANO e KANSO, 2010). 

Neste sentido, a invisibilidade desta instituição exige a construção de planos 

de ação local e municipais com amplo investimento na capacitação da equipe para a 

adoção irrestrita de medidas sanitárias por todos os profissionais, acesso a testagem 

sistemática dos residentes e isolamento, de modo a minimizar este impacto (FN-

ILPI, 2020). Além disso, torna-se emergente o desenvolvimento de mais pesquisas 

que possam corroborar com tais medidas de prevenção e de contenção dos surtos 

nas ILPIs (MARIN et al, 2012). 
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Doravante, a atuação da equipe de cuidado nestas instituições deve ser 

pautada pelo conhecimento técnico sobre as medidas de prevenção de contágio e 

detecção precoce, embasadas na legislação nacional da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e demais órgãos legisladores da Saúde, contemplando 

desde ações gerenciais que garantam o fornecimento de todos os EPIs necessários, 

bem como aquelas educacionais e assistenciais para o uso e descarte correto dos 

mesmos (ANVISA, 2020). 

Entre os aspectos que demandam maior preocupação, constam as condições 

de saúde e segurança desses trabalhadores. Além disso, outros impactos sobre eles 

já são percebidos, desde a própria infecção, às questões psicoemocionais relativas 

ao medo da infecção, de perdas econômicas, das mudanças de rotina e do 

isolamento (SOUZA, 2020). O uso prolongado de EPIs pode contribuir para lesões 

por pressão (LP) como será apresentado na próxima seção. 

2. Lesão por Pressão Relacionada ao uso de equipamento de proteção de 

segurança (EPI) e paramentação, analogia conceitual à lesão por pressão 

relacionado à disposi�vo médico (LPRDM) e sua relação com a Pandemia 

da COVID-19 

As LPRDM são resultantes do uso de dispositivos médicos, projetados e 

aplicados com a finalidade diagnóstica ou terapêutica, onde geralmente a LP 

mantém o padrão ou formato do dispositivo. Por conseguinte, essas lesões devem 

ser classificadas usando o sistema de estadiamento (NPAUP, 2016; MORAES et al, 

2016).  

São consideradas LP não clássicas, pois não ocorrem em regiões de 

proeminências ósseas, podendo desenvolver-se em qualquer tecido sob pressão da 

pele ou mucosas e, assim, se desenvolver sob dispositivo médico, com a forma do 

mesmo tatuada na pele (NPUAP, 2016). Decorre como resultado da pressão intensa 

e/ou prolongada em combinação com o cisalhamento, uma vez que pode se 

apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A tolerância 

do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo 

microclima, nutrição, perfusão, morbidades e pela condição clínica da pessoa onde a 

lesão foi desenvolvida (NPAUP, 2016). Vale lembrar que o estadiamento dessas 

lesões é realizado conforme as orientações para as LP. 
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Diante disso, analogamente ao conceito descrito sobre LPRDM, deve-se 

compreender as lesões decorrentes de uso de EPI e paramentação, em relação aos 

fatores de risco, que são similares apenas com diferença no objetivo do dispositivo 

que no primeiro é para diagnóstico e terapêutica e no segundo proteção individual, 

sendo ambos passíveis de prevenção.  

3. Fatores de Risco para o desenvolvimento de LPRDM – uma analogia 

aos fatores de risco relacionados ao uso de EPI e paramentação 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de LPRDM, estão 

relacionados para analogia frente ao uso de EPI e paramentação:, a pressão, 

fricção, cisalhamento e alteração do microclima da pele (alteração da 

umidade/temperatura) são mais recorrentes. Para tanto, no quadro 1, são elencadas 

estratégias para prevenção de lesão por pressão relacionada à EPI/paramentação.
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Quadro 1 - Síntese de estratégias para prevenção de Lesão por Pressão Equipamentos de Proteção Individual/Paramentação 

FATORES DE RISCO 

EPI/PARAMENTAÇÃO 

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO       (NPUAP, 2020; GALETTO,2020; GEFEN, 2020) 

PRESSÃO 

Controlar tempo de uso do EPI/paramentação, realizando a descompressão por 15 minutos a cada 2 

horas. Caso não haja possibilidade, descomprimir sempre que possível fora da área de isolamento 

destinada para a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.  

Ajustar o EPI/paramentação adequadamente durante o uso.  

Utilizar dispositivos na pele para auxílio de alívio de pressão sob o EPI (máscara, óculos, gorro ou 

protetor facial) conforme protocolos institucionais.  

FRICÇÃO/  

CISALHAMENTO 

Realizar paramentação e desparamentação de máscara, gorro, óculos, protetor facial, luvas e 

roupa/capote sob técnica adequada.  

Ajustar adequadamente o EPI/paramentação.  

Evitar manipulação inadequada e reajuste durante o uso de EPI/paramentação.  

Manter a pele hidratada, mediante hidratação tópica diária, com loções cremosas sem veículos 

alcoólicos e preferencialmente que contenham ácidos graxos essenciais (AGE) na sua formulação.  

Atenção à retirada do hidratante facial antes da aplicação da máscara PFF-2 (N95). 

Não utilizar óleos, em especial derivados do petróleo para hidratação da pele.  
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FATORES DE RISCO 

EPI/PARAMENTAÇÃO 

 

ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO            (NPUAP, 2020; GALETTO,2020; GEFEN, 2020) 

MICROCLIMA DA PELE 

Realizar higiene e secagem efetiva da pele antes da utilização do EPI/paramentação garantindo a 

ausência de excesso de umidade/aquecimento da pele.  

Higienizar a face com sabão líquido preferencialmente com pH levemente ácido para manter o 

equilíbrio da oleosidade.  

Manter pele seca durante as atividades laborais. No caso de excesso de umidade em áreas de dobra, 

devido à paramentação, pode-se optar por utilização de creme barreira.  

HIPEREMIA 

Inspecionar a pele antes e depois da jornada laboral, identificando áreas com prurido, eritema, 

hipoidratação, flictenas ou lesões. Atenção! Se observar lesão procure um especialista!  

Realizar teste de digito pressão com dedo sobre o local hiperemiado por 15 segundos para avaliar 

resposta à pressão e, portanto, a existência de LP (se hiperemia não reativa à digito pressão).  

DOR 

Avaliar áreas de dor, atentando-se aos primeiros sinais de desconforto para risco de lesões.  

Analisar fatores de risco para a dor: pressão, fricção, cisalhamento, dentre outras causas 

relacionadas ao uso do dispositivo.  

Fonte: elaborado pelas autoras 
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4.Tipos de Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

 
A norma regulamentadora NR6 define equipamento de proteção individual  

(EPI), como todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis, que ameaçam a segurança 

e a saúde. De acordo com o atual cenário pandêmico relacionado ao novo 

coronavírus, os EPIs estão sendo destaques pelo mundo, com alerta global para 

sua importância no âmbito hospitalar (COSTA, 2012).  

Baseados em evidências científicas a COVID-19 é transmitida entre pessoas 

através do contato próximo por gotículas, aerossóis, objetos e mãos contaminadas. 

As pessoas com mais risco de contaminação são os profissionais de saúde, que 

trabalham na linha de frente, cuidando de pacientes diagnosticados com o 

coronavírus e que durante a paramentação/desparamentação podem se 

contaminar (OMS, 2020). edidas preventivas são fundamentais nos serviços de 

saúde para propiciar a melhor prevenção que incluem desde a higienização das 

mãos com água e sabão ou fricção com solução alcoólica, uso de gorro, óculos de 

proteção ou protetor facial (face shield), máscara PFF2 (N95), luvas, roupas 

descartáveis e avental impermeável. 

A questão do uso de equipamentos de proteção individual é o foco da 

abordagem decisivo para a prevenção da COVID-19 entre trabalhadores de saúde, 

mas desde que seja de material adequado e utilizado da maneira correta 

(HEINZERLING et al, 2020). 

A qualidade do equipamento é da maior importância, uma vez que 

modificações no design do EPI podem aumentar ou diminuir os riscos de 

contaminação (VERBEEK et al, 2020). Além do uso correto (Quadro 1), a guarda e 

a substituição no tempo adequado são fatores a serem amplamente considerados.  
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5. U�lização de EPI no enfrentamento da COVID-19  

 

Durante a pandemia, com o uso de EPI e as longas jornadas de trabalho 

ininterruptas aumentou o risco de profissionais de saúde no desenvolvimento de 

lesões decorrentes do seu uso prolongado, especialmente as máscaras N95. 

Estudos de simulação para colocação e retirada dos EPI evidenciam que as 

taxas médias de contaminação foram de 25% para os grupos que receberam 

treinamento e de 67% para os não receberam (VERBEEK, 2020; SOUZA, 2020). 

Portanto, recomenda-se fortemente que as equipes das ILPI sejam 

instrumentalizadas para o adequado uso desses equipamentos, assim como para 

sua retirada, no intuito de evitarem seu próprio adoecimento. 

Nessa perspectiva os profissionais que atuam nas práticas das ILPIs devem 

utilizar com critérios e de forma racional tais equipamentos, haja vista que por 

serem recursos utilizados por todos os profissionais de saúde,  por vezes podem 

não estar disponíveis em quantidade e qualidade o suficiente para todos. Dessa 

forma, deve haver uso racional de EPI, não recomendando sua reutilização, por 

não existir comprovação de sua eficácia após desinfecção e também, por haver 

prováveis modificações do matérial (SPINAZZÈ et al, 2020).  

No Quadro 2 estão apresentados os principais tipos de EPIs, suas funções, 

modo de usar e principais cuidados na paramentação e desparamentação. 
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Quadro 2 - Principais tipos de Equipamento de Proteção Individual, suas funções, modo de usar e principais cuidados na paramentação e 

desparamentação. 

Tipo Função Modo de uso Cuidados especiais 

Gorro ou Touca 

descartável

 

Proteção do profissional 

contra contato com 

aerossóis e proteção do 

paciente contra queda 

de fios de cabelo em 

superfícies de trabalho 

Colocar o gorro na 

cabeça começando pela 

testa, em direção à base 

da nuca, cobrindo todo o 

cabelo e as orelhas. 

Sempre que o gorro tiver sinais de umidade, deve 

ser substituído 

óculos de Proteção  

Proteção do profissional 

contra contato com 

aerossóis e gotículas 

Vista os óculos 

adaptando-os bem ao 

rosto. 

Os equipamentos devem ser de uso exclusivo para 

cada profissional responsável pela assistência, 

sendo necessária a higiene correta após o uso. 

Sugere-se a higienização dos óculos de acordo com 

as instruções de reprocessamento do fabricante, 

normalmente com álcool 70%. 

Protetor Facial (face 

shield) 

 

Proteção do profissional 

contra contato com 

aerossóis e gotículas 

Apoie a viseira do 

protetor facial na testa e 

passe o elástico pela 

parte superior da cabeça. 

Os equipamentos devem ser de uso exclusivo para 

cada profissional responsável pela assistência, 

sendo necessária a higiene correta após o uso, 

caso não possa ser descartado. Sugerem-se a 

limpeza e a desinfecção, de acordo com as 

instruções de reprocessamento do fabricante, 

normalmente com álcool a 70% 
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Tipo Função Modo de uso Cuidados especiais 

Máscara Cirúrgica 

 

Proteção do profissional 

contra contato com 

partículas grandes 

como saliva e muco. 

 

 

Utilize o clip nasal como 

referência para identificar 

a parte superior. Coloque 

a máscara em seu rosto 

e prenda as alças atrás 

da cabeça, mantendo-as 

paralelas (nunca 

cruzadas). Aperte o clip 

nasal ou a borda rígida 

da máscara para que se 

adapte ao formato do seu 

nariz, visando minimizar 

espaços entre a face e a 

máscara. Puxe a parte 

inferior da máscara para 

que ela cubra sua boca e 

seu queixo. 

Enquanto estiver em uso, evite tocar na parte da 

frente da máscara. Troque a máscara quando 

estiver úmida ou sempre que for necessário. 

Verifique se a máscara não está danificada.  

Deve ser descartada após o uso. 
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Tipo Função Modo de uso Cuidados especiais 

Máscara PFF2 (N95) 

 

Proteção do profissional 

em áreas de alta 

contaminação com 

aerossóis de material 

biológico. 

A máscara de proteção 

respiratória deverá estar 

apropriadamente ajustada à face, 

aplicada com o clip nasal próximo 

à ponta dos dedos deixando as 

alças pendentes, encaixar sob o 

queixo, posicionar uma das alças 

na nuca e a outra na cabeça, 

ajustar o clip nasal no nariz. 

Verificar a vedação pelo teste de 

pressão positiva e negativa 

(expire profundamente - pressão 

positiva dentro da máscara 

significa que não tem vazamento, 

se houver vazamento, ajuste a 

posição e/ou as alças de tensão 

e teste novamente a vedação). 

O EPI não deverá ser compartilhado 

e se úmido / sujo / amassado / 

rasgado, deve ser trocado. 
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Tipo Função Modo de uso Cuidados especiais 

Luvas 

 

Proteção contra material 

biológico, e do contato 

com membranas mucosas 

e feridas.  

Escolha o tamanho de luva 

adequado para você, retire 

adornos e verifique a integridade 

das luvas antes do uso.  

Normalmente são usadas as 

luvas de látex (borracha natural). 

Também existem luvas de 

material sintético (vinil), mais 

resistentes aos perfurocortantes 

e indicadas para pessoas 

alérgicas ao látex.  

O uso de luvas não substitui a 

higiene das mãos.  

Proceda à higiene das mãos 

imediatamente antes e após a 

retirada das luvas. 

Calce as luvas e estenda-as até 

cobrir o punho do avental.  

 

Utilizada para procedimentos não 

requeiram o uso de luvas estéreis. 

Troque as luvas: 

- Sempre que for necessário ou 

quando for entrar em contato com 

outro paciente; 

- Durante o contato com o paciente 

se for mudar de um sítio corporal 

contaminado para outro limpo;  

- Quando ela estiver danificada.  

Nunca toque em superfícies e 

materiais (tais como telefones, 

maçanetas, portas) quando estiver 

com luvas. Não lavar ou usar 

novamente o mesmo par de luvas. As 

luvas não devem ser reutilizadas. 

Essas luvas devem ser descartadas 

após os procedimentos. 
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Tipo Função Modo de uso Cuidados especiais 

Roupas descartáveis/ 

avental impermeável

 

 

Proteção do profissional 

em áreas de alta 

contaminação com 

aerossóis, gotículas e 

material biológico. 

Vista o avental ou capote 

primeiramente pelas mangas, 

ajustando as amarras nas costas 

e cintura. Certifique-se de que o 

tronco esteja totalmente coberto, 

bem como os braços e os 

punhos. 

Nunca amarre o avental ou capote 

pela frente. 

ATENÇÃO: Na desparamentação de cada EPI deve-se ter cuidado na retirada para evitar contaminação e sempre observe o 

lixo correto para o descarte (lixo infectante). 

 

Fonte: elaborado pelas autoras.  
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6. Quando usar os EPIs  

 

No Quadro 3 estão apresentadas as principais orientações para uso de EPI.  

 

Quadro 3 – Principais orientações para o uso do Equipamento de Proteção Individual,  

de acordo com o ambiente, público-alvo, atividade e tipo adequado. 

AMBIENTE PÚBLICO-ALVO ATIVIDADE TIPO DE EPI* 

Quarto do 
residente idoso 
com COVID-19  

 Profissionais de 
enfermagem 

Cuidado direto 
com ao idoso.  

Máscara cirúrgica. 
Capote/Avental. Luvas de 
procedimento. Proteção 
ocular (óculos ou máscara 
facial). 

Procedimentos 
que geram 
aerossóis em 
pacientes com 
COVID-19.  

Máscara FFP2. 
Capote/Avental. Luvas de 
procedimento. Proteção 
ocular (óculos ou máscara 
facial). 

Outros ambientes 
com trânsito de 
idosos (pátios, 
corredores e 
outros)  

Todos, incluindo 
profissionais da 
saúde. 

Qualquer 
atividade que 
não envolva 
contato com o 
idoso com 
COVID-19 

Máscara cirúrgica 

Coleta de 
exames em 
pacientes com 
suspeita de 
COVID-19 

Profissionais de 
enfermagem 

Coleta de 
exames 
laboratoriais. 

Máscara cirúrgica. 
Capote/Avental. Luvas de 
procedimento. Proteção 
ocular (óculos ou máscara 
facial, se houver risco de 
respingo de materiais 
orgânicos ou químicos). 

Áreas 
administrativas 

Profissionais de 
enfermagem e 
outros profissionais. 

Tarefas 
administrativas 
sem contato 
com pacientes 
com COVID-19. 

Máscara cirúrgica 
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* Equipamento de Proteção Individual.  

Fonte: Elaborada pelas autoras, baseada nas orientações do COFEN, 2020 e da OMS, 
2020) 

7. Paramentação e Desparamentação  (COFEN, 2020; OMS, 2020) 

 

Figura 1 - Sequência para a colocação de Equipamentos de Proteção Individual na 
entrada do quarto 

 

 

 

 
1. Higienizar 
as mãos 

2 Colocar 
gorro 

3 Higienizar 
as mãos 

4 Colocar máscara PFF2 – S 

  

 

 

5 Higienizar 

as mãos 

6 Colocar os óculos de 

proteção e/ou face shield 

7 Colocar o avental 8 Higienizar as 

mãos 
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Figura 2- Sequência para a colocação de Equipamentos de Proteção Individual dentro 
do quarto 

 

 

 

 

ATENÇÃO NUNCA TOCAR NAS 

MAÇANETAS USANDO LUVAS 

1 Higienizar as 

mãos 

2 Colocar as 

luvas, máscaras e 

capote  

Figura 3- Sequência para a retirada de Equipamentos de Proteção Individual dentro do 
quarto 

 

 

 

 

1 Retirar 
luvas 

2 Higienizar 
as mãos 

3 Retirar avental 4 Higienizar as mãos 

 

Figura 4 - Sequência para a retirada dos Equipamentos de Proteção Individual fora do 
quarto 
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1. Higienizar 
as mãos 

2 Retirar a máscara 3 Higienizar 
as mãos 

4 Retirar a 
touca 

 

  

5 Higienizar 

as mãos 

6 Retirar o avental 7 Higienizar as mãos 

 

 

8. Cuidados Preven�vos de Lesões relacionados ao uso de EPIs e paramentação 

 

1- Higienizar a face com sabonete líquido (pH levemente acidificado) e secá-la 

cuidadosamente antes da utilização do EPI/paramentação garantindo a 

ausência de excesso de umidade/aquecimento da pele. 

 Aproveite este momento para inspecionar a pele e atentar-se  aos sinais de 

dor, desconforto, hiperemia e lesões. 

 

2- Manter a pele hidratada, principalmente as mãos e o rosto, mediante 

hidratação tópica diária, com loções cremosas sem veículos alcoólicos, e 

preferencialmente que contenham ácidos graxos essenciais e/ou uréia a 10% 

na sua formulação. Não utilizar óleos, em especial derivados do petróleo para 

hidratação da pele. Atenção à retirada do hidratante facial antes da aplicação 

da máscara para que não prejudique o posicionamento correto da máscara e 

dos óculos. 
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3- Utilizar películas na pele para auxílio de alívio de pressão sob o EPI 

(máscara, óculos, gorro ou protetor facial) conforme protocolos institucionais. 

4- Aplicar uma cobertura profilática como interface entre a pele e a área de 

fixação da máscara (quando esta for utilizada por um longo período, 

especialmente na região do zigomático e osso nasal), tais como: espuma de 

poliuretano fina, silicone, filme transparente ou placas de hidrocoloide 

extrafino; 

Recomendações para a utilização da espuma de poliuretano: cortar a 

espuma em três pedaços conforme a Figura 5, sendo maior tamanho na área 

da giba nasal (ponto mais alto do nariz) passando pelas áreas zigomáticas e 

outros dois pedaços menores em áreas de contato com elásticos da máscara. 

(ATENÇÃO: após ajuste da espuma na pele e aplicação da máscara, 

observar se houve sobreposição das espumas e realizar teste de pressão 

positiva/negativa (teste de vedação) para avaliar vazamento de ar que pode 

determinar contaminação). Etapas de aplicação da espuma de silicone 

utilizadas no protocolo de prevenção de lesão por pressão relacionada ao uso 

de EPI no HUCFF-UFRJ pela Comissão de Métodos Relacionados à 

Integridade da Pele (COMEIP) e Estomaterapia. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 - Orientação para o  corte das espumas, aplicação e ajuste com a máscara PFF2 (N95) (Fonte: arquivo da COMEIP-
HUCFF/UFRJ) 
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5- Manter pele seca durante as atividades laborais. No caso de excesso de 

umidade em áreas de dobra, devido à paramentação, pode-se optar por 

utilização de creme barreira. 

 

6- Controlar tempo de uso da máscara e óculos, realizando a descompressão 

por 15 min a cada 2 horas. Caso não haja possibilidade, descomprimir 

sempre que possível fora da área de risco para contaminação com a COVID-

19. Ao remover a máscara não encostar na parte frontal, pois esta é a área 

mais contaminada do dispositivo.  

7- Inspecionar a pele antes e depois da jornada laboral, identificando áreas com 

prurido, eritema, hipoidratação, flictena ou lesões. Ao identificar o local 

hiperemiado, realize teste de digito pressão com dedo sobre o local por 15 

segundos para avaliar resposta à pressão, e portanto, a existência de LP (se 

hiperemia não reativa à digito pressão). 

8- Ao identificar descamação das mãos, prurido, eritema e/ou vesículas procure 

um profissional especialista. Porém, se o problema for ausência de hidratação, 

recomenda-se o uso de hidratantes cremosos sem álcool e fragrância, contento 

uréia 10% ou ácidos graxos essenciais (AGE) em sua fórmula.  

9- Evitar o uso de máscara e óculos de proteção sobre áreas de lesões de pele, 

eczema ou hiperemia, sem o devido tratamento tópico prévio. 

Essas são recomendações embasadas cientificamente, no entanto, devido ao 

panorama mundial de incertezas e com o acelerado avanço das informações, elas 

poderão ser modificadas ou complementadas de acordo com os melhores níveis de 

evidência.  
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8.1 Higienização das mãos (ANVISA, 2020) 

 Entre as medidas de segurança adotadas em um ambiente de promoção e 

cuidado da saúde, a higienização e a antissepsia das mãos é uma das principais 

estratégias para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Ressalta-se que as mãos devem ser higienizadas com o produto apropriado em 

momentos essenciais e necessários, ou seja, nos cinco momentos para a higiene das 

mãos, de acordo com o fluxo de cuidados assistenciais para a prevenção de infecção 

(Figura 6). 

Figura 6- Os 5 momentos estratégicos de higienização das mãos. 

 

Fonte: (ANVISA, 2020) 
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TÉCNICA: HIGIENE DAS MÃOS COM ÁGUA E SABONETE LÍQUIDO (ANVISA, 

2020) 

Objetivos: Remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da 

pele, assim como o suor, a oleosidade e as células mortas, retirando a sujidade 

propícia à permanência e à proliferação de microrganismos. 

Atenção: retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio) 

1.    Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia. 

2.    Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada 

pelo fabricante). 

3.    Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

4.    Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

5.    Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

6.    Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, 

segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem e vice-versa. 

7.    Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, 

utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

8.    Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da 

mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular e vice-versa. 

9.    Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto 

das mãos ensaboadas com a torneira. 

10.  Secar as mãos com papel toalha descartável. 

11.  No caso de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilize 

papel toalha. ⇒ Duração do Procedimento: 40 a 60 segundos. 
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TÉCNICA: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS COM PREPARAÇÕES ALCOóLICAS.   

Objetivos: reduzir a carga microbiana das mãos (não há remoção de sujidades). A 

higienização das mãos com preparação alcoólica pode substituir a higienização com 

água e sabão quando as mãos não tiverem visivelmente sujas. 

Retirar acessórios (anéis, pulseiras, relógio) 

1.  Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para 

cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada 

pelo fabricante) 

2.   Friccionar as palmas das mãos entre si. 

3.  Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda 

entrelaçando os dedos e vice-versa. 

4.   Friccionar as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados. 

5.   Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão 

oposta, segurando os dedos e vice versa. 

6.   Friccionar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão 

esquerda, utilizando- se movimento circular e vice-versa. 

7.   Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a 

palma da mão direita, fazendo um movimento circular e vice-versa. 

8.   Friccionar até secar espontaneamente. Não utilizar papel toalha. ⇒ 

Duração do Procedimento: 20 a 30 segundos. 
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Figura 7- Técnica adequada de Higienização das mãos 

 

Fonte: WHO/GVIMS/GGTES/ANVISA/2020 

ATENÇÃO: Lavar as mãos com frequência e usar álcool gel é a palavra de ordem. 

No entanto, a imersão frequente das mãos em água, o contato repetido com 

sabões, detergentes, álcool etílico à 70%, os ciclos repetidos de umidade e secura são 

fatores que vão levar a uma quebra da barreira cutânea, alterando o pH da superfície 

da pele e propiciando o aparecimento de ressecamentos e dermatites. Para minimizar 

os efeitos do uso frequente desses agentes, visto a necessidade da higienização para 

prevenção da COVID-19, recomenda-se: 

•  Não higienizar as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de 

usar uma preparação alcoólica; 

•  Deixe que as mãos sequem completamente (sem utilização de papel toalha); 
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•  Recomenda-se que após várias aplicações de álcool durante um período 

realize-se uma lavagem de mãos. 

•  É importante o uso de hidratantes, com ação emolientes, umectantes e 

oclusivos, ao passo que a presença desses componentes confere maciez, 

retenção de umidade e formação de camada protetora para pele. 
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