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 Orientações para uso e desinfecção de Protetor Facial “Face Shield” 

para prevenção contra COVID-19

1. O que é o protetor facial “Face Shield”?

É um equipamento de proteção individual que protege a face do 

usuário (abrangendo olhos, nariz, boca e queixo) do contato com 

gotículas e secreções. 

 É composta pelo visor, tiara que prende a cabeça e/ou elástico 

ajustável. Deve se adequar ao usuário, a fim de permanecer estável 

durante o tempo de utilização.

2. Como colocar o protetor facial?

a. Antes de colocar a máscara e o protetor facial, realize a 

higienização das mãos com água e sabão ou álcool a 70%, 

respeitando todos os passos da técnica, conforme imagem a seguir:
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b. Coloque a máscara em seu rosto, ajustando os elásticos atrás 

das orelhas. Verifique se há cobertura total do nariz e boca. Ela 

deve estar bem ajustada à face;

c. Em seguida, coloque o protetor facial. Para isso, apoie a viseira 

do protetor facial na testa e passe a tiara ou o elástico pela parte 

superior da cabeça.

3. Como retirar o protetor facial?

a. Realize a higienização das mãos;

b. Retire o protetor facial segurando-o pela lateral ou pelas hastes 

(Cuidado! a parte frontal é considerada contaminada);

c. Em seguida, retire a máscara através do elástico ou das tiras que 

a prende atrás da orelha;

d. Higienize novamente as mãos.
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4. Como higienizar o protetor facial?

a. É necessário, obrigatoriamente, higienizar as mãos e calçar luvas 

antes de proceder à higienização do protetor facial;

Observação: A higienização/desinfecção deve ser realizada com 

cuidado, para não danificar o equipamento.

b. Realizar a limpeza com água e sabão/detergente neutro, enxaguar 

e secar;

c. Realizar desinfecção com álcool a 70%, ou hipoclorito de sódio ou 

outro desinfetante, na concentração recomendada pelo fabricante 

do protetor facial;

d. Guardar em saco plástico limpo;

e. Armazenar em local apropriado;

f. Retirar as luvas; 

g. Higienizar as mãos.

5. ATENÇÃO!

• O protetor facial é de uso INDIVIDUAL. Cada profissional 

é responsável pela identificação, higienização e 

acondicionamento do seu equipamento.

• O protetor facial NÃO substitui o uso de máscaras e de 

óculos de proteção, quando for o caso.

Referências norteadoras:

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Manual de referência técnica 
para a higiene das mãos. Disponível em:

<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/-
publicacoes/item/manual-de-referencia-tecnica-para-a-higiene-das-maos>.

Acesso em: 28 de jul. de 2020.

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução de Diretoria 
Colegiada - RDC Nº 356, de 23 de março de 2020. Disponível em:

<http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5809525/RD-
C_356_2020_.pdf/0655c7ae-8c47-4be9-bf0d-4c7b8df03e4e>

Acesso em: 28 de jul. de 2020.

- AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE. American National Standard 
Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices. Virginia: 
International Safety Equipment Association, 2010. 

- CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. COVID-19 Orientações sobre a 
colocação e retirada dos equipamentos de proteção individual (EPIs). 2020. 
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