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Recomendações para Reutilização Cíclica Racional de Equipamentos de Proteção
Individual Durante a Pandemia por COVID-19
Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE)

O material contido nestas recomendações é baseado em artigos e diretrizes publicados e
revisados, assim como na opinião de especialistas. Portanto, parte dessas recomendações deve
ser ponderada como grau de evidências de nível C (evidência limitada ou opinião de
especialistas).
Este documento será atualizado continuamente à medida que mais evidências científicas
estiverem disponíveis.
Considerando o surto atual de infecções causadas por mutação recente do coronavírus;
Considerando a rápida capacidade de transmissão do vírus, juntamente com a
possibilidade de exaustão do sistema médico hospitalar nacional e escassez previsível de
equipamentos de proteção individual;
Considerando que a infecção dos profissionais da área de saúde pode aumentar a
possibilidade de exaustão do sistema de saúde por indisponibilidade de recurso humano;
Considerando que os profissionais de linha de frente serão expostos a maior carga viral, o
que se supõe que cause doença mais grave;
Considerando que a literatura internacional disponível traz como equipamentos de proteção
individual (EPI) um material com nível de proteção superior ao utilizado pelas nossas equipes
atualmente;1, 12
Considerando que muitos desses equipamentos são descartáveis, pouco disponíveis e de
custo elevado;
Considerando as recomendações de uso da máscara N95 pelo Centers for Disease Control
and Prevention (CDC);5
Considerando que estamos tratando de um agente nível 4 (4/4) segundo as normas da
NR32 e seus Dispositivos Gerais;13
Considerando que vivemos uma situação de exceção e que situações desse tipo, por
vezes, necessitam de medidas igualmente de exceção para o seu gerenciamento.
Considerando o tempo de viabilidade do vírus em diferentes superfícies.2,6,7
Foi elaborado o seguinte protocolo de paramentação, desparamentação e reutilização cíclica dos
equipamentos de proteção:
1. PARAMENTAÇÃO:5
1.1 Antissepsia das mãos – técnica completa (utilização de composições alcoólicas 70GL
ou com água e saponáceos);
1.2 Vestimenta de máscara N95 (ou outro dispositivo de proteção ventilatória adequado);
1.3 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL específico para higiene das mãos;
1.4 Vestimenta dos óculos de proteção;
1.5 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL específico para higiene das mãos;
1.6 Vestimenta do propé de bota caso disponível;

1.7 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL específico para higiene das mãos;
1.8 Vestimenta de macacão com gorro (ou vestimenta de proteção disponível) com
gramatura igual ou superior a 30g/m2, sendo preferível superior a 50 g/m2;
1.9 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL específico para higiene das mãos;
1.10 Vestimenta da viseira de proteção (Face Shield) caso disponível;
1.11 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL específico para higiene das mãos;
1.12 Vestimenta das luvas;
1.13 Vestimenta de avental impermeável caso disponível;
1.14 Vestimenta do segundo par de luvas.
Observação 1 - Caso o dispositivo ventilatório utilizado seja do tipo “Respirador Facial” ou
“Respirador Semi Facial” (Tipo Elastomérico ou equivalente) ou em caso do uso de quaisquer
outros dispositivos (máscaras, óculos de proteção etc.) que apresentem tirantes ou elásticos de
fixação, estes devem ficar protegidos pelo gorro do macacão, sendo o gorro do macacão a
primeira e mais externa camada de proteção nessas situações.
Observação 2 – Quando for optado pelo uso das viseiras tipo “Face Shield”, esta é o único
dispositivo colocado e fixado por cima do gorro, primeiro pois constituem um incremento da
fixação do mesmo e, consequentemente, da sua vedação e, segundo, pois caso o seu sistema
de fixação fosse mantido por dentro do macacão, a vedação do gorro seria prejudicada.

2. DESPARAMENTAÇÃO
2.1 Retirada do avental impermeável pelas laterais, seguido do primeiro par de luvas;
2.2 Antissepsia das mãos enluvadas com Álcool 70GL;
2.3 Retirada da viseira “Face Shield” caso presente;
2.4 Higienização da “Face Shield” com solução de Álcool a 70% ou soluções desinfetantes
(Tabela 1);
2.5 Retirada do macacão iniciando pelo gorro integrado quando presente:
2.5.1 No caso de macacão do tipo impermeável (reutilizável ou não) proceder com
o aspirjo de substância antisséptica desinfetante segundo a Tabela 1 antes do início do
procedimento;
2.5.2 No caso de macacão ou outro equipamento permeável proceder com os
próximos itens de desparamentação e submeter ao protocolo de reutilização cíclica
racional;
2.6 Retirada dos propes;
2.7 Retirada do último par de luvas;
2.8 Antissepsia das mãos com Álcool 70 GL;
2.9 Retirada dos óculos de proteção de posterior para anterior;
2.10 Antissepsia das mãos com Álcool 70 GL;
2.11 Retirada das máscaras de posterior para anterior;
2.11.1 A máscara n95 deverá ser devidamente guardada conforme o seu protocolo
de reutilização e as demais máscaras descartadas conforme cada caso.
2.11.2 Os dispositivos respiradores faciais e semifaciais (Elastoméricos) devem ser
submetidos a descontaminação com os produtos adequados presentes na Tabela 1 e os
seus filtros devem ser armazenados e submetidos à reutilização cíclica para
descontaminação.
2.12 Antissepsia das mãos com álcool 70 GL.
3. REUTILIZAÇÃO CÍCLICA
3.1 Após o processo de desparamentação adequada alocar o material em saco plástico
com orifícios para ventilação e anotar a data e hora da alocação, além do tipo de
equipamento armazenado;

3.2 O material deve ficar armazenado em ambiente arejado, identificado, sem uso durante
o período ideal de 120 horas e mínimo de 96 horas;
3.3 Após o período de descontaminação o material volta para a linha, podendo ser
reutilizado;
3.4 A qualquer momento caso haja secreções, sangue, outras sujidades visíveis ou danos
à estrutura física, o equipamento deve ser descartado.
3.5 A presente estratégia encontra-se reservada para equipamentos do tipo descartável,
que não permitam a desinfecção por outras estratégias e em caso de escassez na
disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual no mercado, visando a melhor
estratégia de proteção e controle biológico baseada em evidências da literatura.

TABELA 1 – Disposição de produtos para a desinfecção dos EPIs reutilizáveis (obs.: a escolha do
produto deve ser a mais adequada para cada tipo de equipamento a ser desinfectado):3,4,6,7,8,9,10,11
Princípio

Concentração

Tempo de Ação

Referência

Etanol

62-71%

1 minuto

6

Peróxido
hidrogênio

de 0,5%

1 minuto

6

Hipoclorito
sódio

de 0,10%

1 minuto

6

Dióxido de cloro

40mg/L

5 minutos

7

Iodopovidona

1%

2 minutos

8

Lysol™ (amônia não diluído
quaternária)

30 segundos

9

Cloramina*

3000ppm

1 minuto

10

>70º C

----------

5 minutos

11

Peróxido
hidrogênio
vaporizado

de 30-35%

20 minutos a 2g/ 3, 4
min seguido de
120 minutos a
0.5g/min

*Substância testada apenas em superfícies não porosas segundo o artigo citado.10

ANEXO 1 – FLUXOGRAMA DE REVEZAMENTO CÍCLICO RACIONAL
Considerando o tempo de viabilidade do vírus em diferentes superfícies 2 recomenda-se o seguinte
revezamento de reuso dos equipamentos de proteção individual:
Após o uso do EPI segundo o preconizado, caso NÃO existam sujidades, danos físicos, manchas
de sangue e/ou secreções, proceder com o seguinte fluxo:

1. No caso de equipamentos impermeáveis, realizar aspirjo com solução conforme a Tabela
1 com aparelho borrifador e aguardar a secagem completa do material;
2. Alocar o equipamento em uma estrutura, preferencialmente plástica (saco plástico),
individual (cada EPI em um saco) e com brechas para ventilação;
3. Anotar a data e horário que foi realizado o procedimento e o tipo de EPI alocado;
4. Alocar o dispositivo plástico fechado e devidamente identificado em um local destinado
para tal, manter o mesmo sem contato durante as próximas 120 horas preferencialmente,
sendo o tempo mínimo 96 horas;
5. Após oFLUXOGRAMA
tempo de revezamento
cíclico
o equipamento
de proteção poderá voltar à linha para
PARA REUSO
DE EPIS
DESCARTÁVEIS
reuso.

APÓS O PRIMEIRO USO

Presença de:
Danos ou
Secreções

DESCARTAR

ANEXO 2 – FLUXOGRAMA DE DESINFECÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
REUTILIZÁVEIS
Considerando a TABELA 1 que mostra a viabilidade do vírus em diversas soluções,
recomendamos a seguinte sequência para descontaminação dos equipamentos que permitem
reuso:
1. Realizar a desparamentação conforme orientado;
2. Após a desparamentação realizar a limpeza completa do EPI, preferencialmente, com a
solução escolhida através da TABELA 1 e preferencialmente através da imersão completa
do material em tanque contendo a solução;

3. Manter o equipamento em local adequado, predestinado para tal, disposto em cabides,
preferencialmente sob ação da luz solar direta, aguardar a secagem completa do produto e
do equipamento;
4. Após a secagem completa do equipamento o mesmo estará pronto para o reuso e deverá
ser devidamente alocado em embalagens adequadas, por profissional treinado e após o
mesmo ter realizado a correta antissepsia das mãos;
5. Em caso da identificação de danos ao material o mesmo deve ser descartado e substituído.
FLUXOGRAMA PARA REUSO DE EPIS REUTILIZÁVEIS
APÓS O USO

Presença de
Danos

DESCARTAR
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