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Equipamento de proteção individual

• Dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador e 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 

no trabalho.



LUVAS

• Uma vez as mãos lavadas conforme descrito acima, é a vez de colocar as luvas. As 
mesmas devem ser trocadas a cada paciente ou em caso de perfuração.

• TIPOS DE LUVAS:

 De borracha grossa

 Cirúrgicas de látex estéreis

 Descartáveis de látex (procedimento)

 Descartáveis de vinil

 Sobreluvas de PVC



LUVAS

• Indicações de Uso:

De borracha grossa: Utilizar para

lavagem de instrumental e limpeza

geral.



LUVAS

• Indicações de Uso:

Cirúrgicas de látex estéreis: Para

procedimentos cirúrgicos.



LUVAS

• Indicações de Uso:

• Descartáveis de látex (procedimento): Utilizar
para exame e procedimentos clínicos.
Procurar tocar só no paciente, no
instrumental estéril e nas superfícies
protegidas com barreiras. Para segurar
embalagens, manipular a ampola de R-X,
máquina fotográfica, laser, entre outros, deve-
se descartar as luvas ou colocar sobreluvas.



LUVAS

• Indicações de Uso:

• Descartáveis de vinil: Para manusear

• instrumentais.



LUVAS

• Indicações de Uso:

• Sobreluvas de PVC: Para qualquer 

atividade fora do campo operatório.



MÁSCARA 

• Durante o tratamento de qualquer

paciente, deve ser usada máscara na face

para proteger as mucosas nasais e bucais

da exposição ao sangue e saliva. A máscara

deverá ser descartável e apresentar camada

tripla, para filtração eficiente.



ÓCULOS DE PROTEÇÃO

• Óculos de proteção com vedação lateral ou protetores faciais de plástico

devem ser usados durante o tratamento de qualquer paciente, para proteção

ocular contra acidentes ocupacionais (partículas advindas de restaurações,

placa dentária, polimento) e contaminação proveniente de aerossóis ou

respingos de sangue e saliva. Devem ser lavados e desinfetados. Alguns

modelos podem ser autoclavados.





AVENTAIS/ JALECOS

• Sempre que houver possibilidade de sujar as roupas com sangue ou outros 

fluidos orgânicos, devem ser utilizadas vestes de proteção como aventais 

reutilizáveis ou descartáveis.

• Avental não estéril: usado em procedimentos semicríticos e não críticos, de 

preferência de cor clara, gola alta do tipo “gola de padre”, com mangas 

compridas, punho e mantido sempre abotoado.

• Avental estéril: usado em procedimentos críticos, vestido após o profissional 

estar com o EPI e ter realizado a degermação cirúrgica das mãos.









TOUCA OU GORRO

• Os cabelos devem ser protegidos da contaminação por meio de aerossol e 

gotículas de sangue e saliva, principalmente quando de procedimentos 

cirúrgicos, com a utilização de toucas ou gorros descartáveis, que devem ser 

trocados quando houver sujeira visível.





PROPÉS E SAPATILHAS

• São uma das medidas mais apropriadas para o controle da transmissão de

microrganismos entre os diferentes ambientes do consultório. Entretanto,

quando usadas de maneira incorreta podem intensificar a transferência de

microrganismos para os mais diferentes locais do consultório como a sala de

recepção e escritório. Isto se deve ao fato de que durante os procedimentos

cirúrgicos as secreções orgânicas podem ser lançadas ao chão acidentalmente

e serem pisoteadas favorecendo a disseminação de microrganismos.



PROPÉS E SAPATILHAS

• As sapatilhas são de uso facultativo em procedimentos semicríticos sendo, 

neste caso, substituídas por sapatos de uso exclusivo do consultório.

• Trabalhos mais recentes mostram que o chão é um fator insignificante na 

transmissão do agente infeccioso, sendo o seu uso facultativo também nos 

procedimentos críticos e mais para o controle da sujeira. As sapatilhas podem 

ser confeccionadas em plástico, algodão, ou polipropileno com, ou sem 

solado de brim ou outro material.





LAVAGEM DE MÃOS



Lavagem e cuidado das mãos

• A lavagem de mãos é obrigatória para todos os componentes da equipe de

saúde bucal.

• O lavatório deve contar com dispositivos que dispensem o contato direto das

mãos para com a torneira mediante o uso de acionadores elétricos, toalhas de

papel descartáveis ou compressas estéreis e sabonete líquido.

• A limpeza e/ou descontaminação de artigos não deve ser realizada no

mesmo lavatório para lavagem de mãos.



Lavagem e cuidado das mãos

• Higienização simples das mãos

 Remover relógio, anéis, alianças, pulseiras, entre outros; em seguida esfregar o sabão em 

todas as áreas, até o punho, com ênfase particular nas unhas e entre os dedos, por um 

mínimo de 15 segundos, logo após enxaguar e secar completamente, utilizando toalhas 

de papel descartáveis (nunca toalhas de tecidos).



Antissepsia Cirúrgica

• Soluções utilizadas:

• Solução de digluconato de clorexidina a 0,5% com álcool etílico

• Solução de digluconato de clorexidina a 2 ou 4% com detergente

• Solução de PVPI 10%, com 1% de iodo livre, com detergente

• Solução de PVPI 10%, com 1% de iodo livre, com álcool etílico.



Antissepsia Cirúrgica

• Os objetivos destas soluções são:

eliminar a microbiota transitória

controlar a microbiota residente

conter efeito residual por 2 a 6 horas.



Técnica de

Lavagem das Mãos














