
CONHEÇA MELHOR SEUS
EQUIPAMENTOS DE

PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

NÃO CONFIE 
NA SORTE,
CONFIE NA
SEGURANÇA EPI

USE SEMPRE

EPISE
U

Confeccionada em látex, lisa, ambidestra, não estéril, 
utilizadas para proteção do profissional na manipulação de 
materiais infectados e em procedimentos com risco de 
exposição a sangue, fluidos corporais e secreções. Deverá 

ser utilizado em todo atendimento assistencial.

Luva em látex, lisa, estéril e lubrificada com pó, deverá ser 
utilizada sempre que houver procedimentos assépticos e 

para manuseio de materiais estéreis.

Utilizada nos procedimentos de higienização e limpeza e 
manuseio de produtos químicos.

LUVA PARA PROC. NÃO CIRÚRGICO:

LUVA ESTÉRIL:

LUVA DE SEGURANÇA EM LÁTEX:

MEMBROS SUPERIORES:

Para proteção da face: Proteção contra impactos, poeiras, 
respingos químicos, biológicos e radiações ópticas. Deverá 

ser utilizado em todo atendimento assistencial.

Proteção durante os procedimentos onde poderá haver 
contaminação de fluídos corpóreos. Deverá ser utilizado 

em todo atendimento assistencial.

Para reduzir a exposição do colaborador a contaminantes 
de exposição aérea. Deverá ser utilizado sempre que 
houver atendimento assistencial às pessoas portadoras de 
doenças infecto contagiosas, como por exemplo: 

Meningite, Sarampo, Tuberculose e etc.

OLHOS E FACE:

ÓCULOS DE SEGURANÇA:

MÁSCARA CIRÚRGICA:

MÁSCARA DE PROTEÇÃO N95:

Essencial para garantir a segurança durante atividades 
realizadas em dias chuvosos. Deverá ser utilizada sempre 
que houver atendimento em período chuvoso.

Macacão de manga longa com faixas refletivas (roupa de 
proteção nível D): Confeccionado em tecido misto 
profissional, com proteção ultra violeta, anti pilling e 
solidez de cor; desenvolvido para realizar atividades com 
maior segurança, eficiência e agilidade, as faixas refletivas 
são um mecanismo essencial de alerta sobre a presença de 
pessoas trabalhando em locais de risco.

Ajuda na barreira contra substâncias biológicas. Deverá ser 
utilizado sempre que houver atendimento com grande 
quantidade de sangue, fluídos e/ou procedimentos 
cirúrgicos, bem como nos casos de transferência de 
pacientes contaminados. 

CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL:

MACACÃO:

AVENTAL DESCARTÁVEL:

CORPO INTEIRO:

BOTA DE SEGURANÇA (CANO BAIXO):
Botina de segurança modelo socorrista para proteção dos 
pés a acidentes e impactos. Deverá ser utilizado em todo 
atendimento assistencial.

MEMBROS INFERIORES:

Protetor tipo plug: proteção do sistema auditivo. Deverá 
ser utilizado sempre que houver atendimento assistencial 
em lugares que apresentam altos índices de ruidos.
Ex.: máquinas e equipamentos operando, shows ou 
eventos, etc.

PROTETOR AURICULAR:

AUDITIVO:

QUEM USA CORRE MENOS RISCOS!EPI

GUIA DE EPI’S
PARA EQUIPES DE
ATENDIMENTO
TERRESTE

RECOMENDAÇÕES PARA USO EXCLUSIVO DE ATENDIMENTO TERRESTRE


