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1. Histórico do documento

Data Rev. Descrição do motivo da alteração 

20/03/2020 1.0 Versão Inicial 

23/03/2020 1.1 Reorganização da informação. 

25/03/2020 1.2 Correção do nome do coronavírus para SARS-Cov-2, inclusão das definições de 

SARS-Cov-2 e COVID-19, e eliminação do procedimento de substituição do 

saco para lixo, remetendo para o efeito para o PCov-01.  

Alteração das figuras 1 e 2. 

2. Objetivo e campo de aplicação
Este procedimento proporciona recomendações sobre a colocação e remoção de Equipamentos de
Proteção Pessoal no contexto da ameaça biológica pelo coronavírus SARS-CoV-2.

3. Definições
SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Respiratory Acute Syndrome (Síndrome Respiratória
Aguda Grave) – Coronavírus – 2.
COVID-19 refere-se á doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2.

4. Documento de referência/relacionados
Removal of (doffing) personal protective equipment (PPE), Public Health England, documento online,
18/03/2020.
Orientação 003/2014 da Direção Geral de Saúde

5. Materiais e produtos
 Luvas

o As luvas devem ser de preferência descartadas após cada utilização. No caso de se utilizar luvas
reutilizáveis, as mesmas devem ser dedicadas apenas para um fim específico (por exemplo, limpeza e
higienização) e não devem ser utilizadas para outros fins.

 Máscara de proteção
o As máscaras de proteção devem ser de preferência de tipo FFP2 ou FFP3. No entanto, no caso de

utilização generalizada por todos os trabalhadores poderá utilizar-se máscaras cirúrgicas ou FFP1.

 Balde para lixo grande de abertura não manual munido de saco para lixo, colocado em lugar separado e
destinado a receber apenas os EPIs após utilização.

6. Procedimentos para colocação e remoção de EPIs

A colocação e remoção dos EPIs deve ser rigorosamente cumprida, como se ilustra nas páginas seguintes. 

Dependendo da função desempenhada pode determinar-se a utilização apenas de máscara ou requerer a utilização 

de máscara e luvas, devendo o procedimento ser adaptado em conformidade. 
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COLOCAÇÃO DE EPIs 

O seguinte fluxograma resume o procedimento de colocação de EPIs: 

Máscara, luvas e desinfetante Reunir o material necessário 

Água e sabão abundantes ou 

Desinfetante à base de álcool 

Proceder à higienização das mãos como 

recomendado no respetivo procedimento 

Colocar a máscara Ver Figura 1. 

Colocar as luvas 

REMOÇÃO DE EPIs 

O seguinte fluxograma resume o procedimento de remoção de EPIs: 

Balde para lixo de abertura 

não manual 

Retirar as luvas e deitar no lixo identificado 

para o efeito 

Retirar as luvas de forma que a 

PARTE EXTERIOR FIQUE PARA 

DENTRO. 

Ver Figura 2. 

Proceder à higienização das mãos 

Balde para lixo de abertura 

não manual 

Remover a máscara e deitar no lixo 

identificado para o efeito 

NUNCA tocar na parte da 

frente da máscara que pode 

estar contaminada. 

Ver Figura 1. 

Proceder novamente à higienização das 

mãos 

SUBSTITUIÇÃO DO SACO PARA LIXO: Ver procedimento PCov-01 “Limpeza e Higienização de Superfícies.” 
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Figura 1. Como colocar e retirar a máscara de proteção 
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Figura 2. Como retirar as luvas 

 Agarre na parte
exterior da luva com
a mão oposta (luva
ainda posta)

 Retire a luva
invertendo-a

 Segure a luva
retirada com a mão
protegida com luva

 Deslize os dedos da
mão sem luvas por
baixo da luva junto
do pulso

 Retire a luva
invertendo-a sobre
a primeira luva e
deite fora




