
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO

AÇÃO LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE ÓCULOS DE
PROTEÇÃO E PROTETOR FACIAL (FACE

SHIELD) COM ÁLCOOL 70%

POP Nº

RESPONSÁVEL TÉCNICO COMISSÃO DE BIOSSEGURANÇA COBIO

Quem: Alunos, professores e servidores técnico-administrativos em educação da Faculdade de Odontologia.

Quando: Após uso do protetor facial (face shield) e/ou óculos de proteção (ao término de cada procedimento).

Onde: Clínicas Odontológicas e Núcleo de Cirurgia.

Condições necessárias:

 EPI (máscara ou respirador e luvas de procedimento);
 Água e sabão neutro;
 Compressa cirúrgica ou pano descartável (wiper);
 Álcool 70%. 

Resultado esperado:

 Manter  os  equipamentos  de  proteção  individual  reutilizável  (óculos  de  segurança  e  protetor  facial)
limpos e desinfetados, garantindo conforto e segurança para o usuário.

Descrição do trabalho:

1- Ao término  do  procedimento,  retirar  as  luvas,  o  avental  e  a  touca,  permanecer  com a  máscara  ou
respirador  (N95/PFF2),  higienizar  as  mãos,  retirar  o  protetor  facial  e  o  óculos  de  proteção,
respectivamente, segurando pela lateral, e colocá-los, preferencialmente, em uma bandeja plástica;

2- Higienizar as mãos e calçar novo par de luvas de procedimento, conforme POP específico;
3- Dirigir-se para área de expurgo levando o protetor facial e óculos de proteção (contidos na bandeja) a

serem higienizados;
4- Borrifar o detergente neutro na compressa ou pano descartável, passar nos óculos e no protetor facial,

respectivamente, ensaboando-os;
5- Realizar o enxágue em água corrente;
6- Secar o protetor facial e os óculos de proteção, manualmente, utilizando uma nova (o) compressa ou

pano descartável;
7- Embeber uma nova compressa ou pano descartável em álcool 70% e realizar a desinfecção do protetor

facial e óculos de proteção por meio de fricção (mínima de 30 segundos); 
8- Acondicioná-los na bandeja plástica, previamente desinfetada com álcool 70%; 
9- Descartar as compressas ou panos, conforme recomendações da Gestão de Resíduos;
10- Retornar ao setor (Clínicas Odontológicas ou Núcleo de Cirurgia);
11- Retirar as luvas e higienizar as mãos;
12- Acondicionar o protetor facial e óculos de proteção em local apropriado (saco ou caixa plástica limpa);
13- Retirar a máscara ou respirador (N95/PFF2), descartando ou armazenando, conforme POP específico;
14- Higienizar as mãos.

 Observação: A compatibilidade dos produtos químicos utilizados na limpeza e desinfecção pode variar
de  acordo com o  equipamento  de  proteção individual  utilizado.  Portanto,  recomenda-se  observar  as
instruções de cada fabricante.
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