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RELAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA DOCENTES E 
DISCENTES POR CENÁRIO DE PRÁTICA 

 
Prezado Vice Reitor,  

 
Segue abaixo relação de EPIs indicado para uso por docentes e discentes dos cursos da saúde do 
UNIFAA, distribuídos por cenário de práticas.  
Esta relação foi retirada do POP 003 elaborado pela Comissão de Acompanhamento do Plano de 
Retomada das Atividades Presenciais- UNIFAA. 

 

Cenário EPIs Cursos 

Laboratórios de práticas no 

campus sede: anatomia; 

microbiologia; anatomia 

patológica e técnica 

operatória; anatomia 

patológica veterinária; 

histologia I e II; 

multidisciplinar 

(bioquímica); LABSIN - 

laboratório de simulação. 

Jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e higienização 

diária);

Discentes de 
todos os cursos 

da saúde 

máscara pano ou cirúrgica (com troca a cada 4 horas);

touca descartável (com troca a cada 4 horas) cobrindo todo cabelo e 

orelha;

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% a cada 4 horas ou na 

presença de sujidades ou ao término da atividade. 

*Apenas para os laboratórios com uso de microscópio; 



Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) 

Jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e higienização 

diária);

Discentes de 
todos os cursos 

da saúde, exceto 
odontologia 

áscara cirúrgica (com troca a cada 4 horas);

ouca descartável (com troca a cada 4 horas);

óculos  de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) ou protetor facial (face shield) com higienização com álcool 

70% pelo usuário a cada 4 horas ou na presença de sujidades;

Luvas de procedimento (de acordo com o tipo de atendimento). 

Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) 

jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e higienização 

diária);

Discentes do 
Curso de 

Odontologia 

touca descartável (com troca a cada 4 horas);

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% pelo usuário a cada 

atendimento;

protetor facial (face shield) com higienização pelo usuário com álcool 

70% a cada atendimento;

máscara cirúrgica (com troca a cada atendimento);

capote ou avental de mangas longas e descartável (com troca a cada 4 

horas) ou equivalente;

luvas (de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento), 

com troca a cada atendimento.



 
 

 
 

Campus Sede 
R. Srg. Vitor Hugo, 161 - Fátima, 

Valença - RJ, 27600-000 
(24)2453-0700 

 
Campus Saúde 

R. Cel Leite Pinto, 40 - Centro, 
Valença - RJ, 27600-000 

(24)2453-1333 

 
Campus Hospital Veterinário 

Escola 
RJ-145, Rodovia Benjamin Ielpo, 
20510, Valença - RJ, 27600-000 

(24)99229-5134 

 

HEV 

jaleco de tecido ou “pijama cirúrgico” (próprio e de uso individual com 

troca e higienização diária);

Discentes de 

todos os cursos 

em prática com 

procedimentos 

não geradores 

de aerossóis / 

precaução 

gotículas 

touca descartável (com troca a cada 4 horas);

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% pelo usuário a cada 

atendimento;

protetor facial (face shield) higienização pelo usuário com álcool 70% a 

cada atendimento;

máscara cirúrgica (com troca a cada 4 horas) ou PFF2/equivalente (com 

troca a cada15 dias se uso superior à 36h/semanais ou a cada 30 dias se 

uso inferior à 36h/semanais);

luvas (de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento), 

com troca a cada atendimento.

HEV 

jaleco de tecido ou “pijama cirúrgico” (próprio e de uso individual com 

troca e higienização diária);

Discentes de 

todos os cursos 

em prática com 

procedimentos  

geradores de 

aerossóis / 

precaução 

gotículas 

touca descartável (com troca a cada atendimento);

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% a cada atendimento;

protetor facial (face shield) com higienização com álcool 70% a cada 

atendimento;

máscara PFF2/equivalente (com troca a cada15 dias se uso superior à 

36h/semanais ou a cada 30 dias se uso inferior à 36h/semanais);

capote ou avental de mangas longas e impermeável ou equivalente;

 

luvas (de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento). 



Clínica odontológica Campus 
Sede 

jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e higienização 

diária);

Discentes do 
Curso de 

Odontologia em 
prática com 

procedimentos 
não geradores 
de aerossóis / 

precaução 
gotículas 

touca descartável (com troca a cada 4 horas);

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% pelo usuário a cada 

atendimento;

protetor facial (face shield) higienização pelo discente com álcool 70% 

a cada atendimento;

máscara cirúrgica (com troca a cada atendimento);

luvas (de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento), 

com troca a cada atendimento.
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Clínica odontológica Campus 
Sede 

jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e higienização 

diária);

Discentes do 
Curso de 

Odontologia em 
prática com 

procedimentos 
geradores de 
aerossóis / 
precaução 
gotículas 

touca descartável (com troca a cada atendimento);

óculos de proteção com proteções laterais (óculos pessoais não são 

protetores) com higienização com álcool 70% a cada atendimento;

protetor facial (face shield) com higienização com álcool 70% a cada 

atendimento;

máscara  PFF2/equivalente (com troca a cada 15 dias se uso superior à 

36h/semanais ou a cada 30 dias se uso inferior à 36h/semanais);

capote ou avental de mangas longas e impermeável ou equivalente;

luvas (de procedimento ou estéreis, de acordo com o procedimento), 

com troca a cada atendimento.

Policlínica Veterinária e HEV 

máscara cirúrgica (com troca a cada 4 horas);

Discentes do 
Curso de 
Medicina 

Veterinária 

touca descartável (com troca a cada 4 horas);

luvas descartáveis, de acordo com a necessidade do atendimento;

jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e 

higienização diária);

protetor facial (face shield) com higienização com álcool 70% 

pelo usuário a cada 4 horas ou na presença de sujidades.

Núcleo de Psicologia 
Aplicada 

máscara cirúrgica (com troca a cada 4 horas);

Discentes do 
Curso de 

Psicologia 

touca descartável (com troca a cada 4 horas);

jaleco de tecido (próprio e de uso individual com troca e 

higienização diária);

protetor facial (face shield) com higienização com álcool 70% 

pelo usuário a cada 4 horas ou na presença de sujidades.

      

      
       

 Ana Paula Munhen de Pontes 

                       Relatora da Comissão de Acompanhamento 
                       do Plano de Retomada das Atividades Presenciais. 

                     UNIFAA 


