
Uso dos protetores faciais/máscaras face shield 
13.05.2020 – versão 4 *Essas orientações podem sofrer alterações 

É obrigatório para todos os procedimentos geradores de aerossóis, como: aspiração traqueal, intubações, 
extubações, troca de cânula de traqueostomias, EDA, colonoscopia, broncoscopia e tratamento odontológicos.  
 

INDICAÇÃO DE USO (Utilize quando realizar tais procedimentos com qualquer paciente) 

PROTETOR FACIAL DESCARTÁVEL         
Tasy: 122383 

-Pertence ao setor, reutilizável, compartilhada 
- Elástico deve ser trocado diariamente 
- Armazenar no saco plástico 
Validade: Trocar apenas se necessário,após, 
desprezar em lixo infectante 

- Uso individual, descartável 
Validade: Desprezar no final do plantão, em lixo 
infectante 

PROTETOR FACIAL RIGIDO INCOLOR 
Cód Tasy: 122623 

PROTETOR FACIAL SEMI PERMANENTE  
Cód Tasy: 123356 

- Possui uma espuma branca para proteção da testa 
- Uso individual 
- Armazenar no saco plástico próprio 
- Identificar com nome do profissional 
- Após o uso desinfecção com LabSeptic  
Validade: 14 dias, após, desprezar em lixo infectante 

MODELOS DOS PROTETORES FACIAIS/MÁSCARAS FACE SHIELD CONFORME CLASSIFICAÇÃO 

LIMPEZA DOS PROTETORES FACIAIS/MÁSCARAS FACE SHIELD 

Ao sair do quarto de paciente suspeito/confirmado para COVID-19, retire as luvas e o avental, permaneça com a paramentação 
respiratória (máscara N95/PFF2, óculos e touca) e higienize as mãos: 

SEM sujidade visível:  
• Calçar novas luvas de procedimento; 
• Utilizar LabSeptic para desinfecção do protetor com compressa descartável. 

COM sujidade visível (Realizar a limpeza e desinfecção no expurgo da unidade): 
• Na chegada ao expurgo, calçar novas luvas de procedimento e realizar a higienização da bancada com LabSeptic; 
• Colocar o protetor facial sob uma compressa descartável (Wypall) limpa;   
• Borrifar o detergente (Veroplus ou Enzimático) na compressa descartável (Wypall) e passar no protetor facial. 
• Realizar o enxágue em água corrente; 
• Secar o protetor manualmente com o uso de uma compressa descartável (Wypall) ; 
• Realizar a desinfecção com uso de LabSeptic, borrifar o produto em uma nova compressa e passar no protetor; 
• Guardar em saco plástico e armazenar em local apropriado de acordo com cada setor; 
• Retirar as luvas e higienizar as mãos; 
• Retirar a máscara N95/PFF2; 
• Acondicionar a máscara N95/PFF2 em local apropriado. 

Práticas Assistenciais e SCIH 
Ramais 6148 e/ou 2637 praticas.assistenciais@accamargo.org.br / scih@accamargo.org.br  #todoscontraocorona 

PROTETOR FACIAL SEMI PERMANENTE  
Cód Tasy: 123356 

- Será utilizado nas Unidades Tamandaré.  
- Orientações de uso na embalagem 
- Régua regulável para ajuste da região da 
cabeça.  

PROTETOR FACIAL RIGIDO INCOLOR (Cód Tasy: 122623) 

É necessário a troca diária do 
elástico para esse modelo de 
protetor.  
 
Cód Tasy do Elástico: 105962 
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Temos recebido diferentes modelos de protetor facial/face shield para que não falte durante nossa assistência.  
Comunicaremos se surgirem novos modelos!   

Utilizar juntamente com os 
demais EPIs: máscara 

N95/PFF2, touca, luvas,  
avental e óculos (opcional 

quando utilizar a face shield)  
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