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PARAMENTAÇÃO - USO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Objetivo: Este POP define e padroniza as regras para a conduta dos técnicos e pesquisadores
na Seção de Biotério, da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo,
no que diz respeito aos procedimentos de paramentação. Destina-se aos técnicos e
pesquisadores envolvidos em atividades de rotina executadas no Biotério da Faculdade de
Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo.

EXECUTANTE

OPERAÇÃO

PESQUISADOR

1) Sem retirar os sapatos, colocar nos pés, por cima do calçado, os
pro-pés;
2) Ao entrar na antecâmara, a primeira coisa a se fazer é higienizar
as mãos com água e sabão e, em seguida, fazer nova higienização
com álcool 70%;
3) Colocar a touca, que deve cobrir toda a cabeça e cabelos;
4) Colocar a máscara cobrindo boca e nariz;
5) Vestir o avental da própria Seção de Biotério, que se encontra
dentro do armário, o qual deve ser devidamente fechado, incluindo
a parte do pescoço;
6) Colocar duas luvas para que ao sair do Biotério experimental, na
própria sala o Pesquisador faça a retirada da 2ª luva; na sequência,
passe álcool 70% na luva que ainda veste. Isto permitirá que o
Pesquisador possa abrir as portas e chegue até local seguro para a
retirada total das luvas;
7) Passar álcool sobre as luvas;
8) Na saída do Biotério deve-se proceder novamente com a assepsia
das mãos, lavagem com sabão e descontaminação com álcool 70%,
após a retirada do segundo par de luvas.

Equipamento de proteção Individual: Todo dispositivo ou produto, de uso individual
utilizado pelo pesquisador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua
segurança e a sua saúde. São eles: protetor ocular; touca; protetor auricular; protetor facial;
respiradores; máscaras; luvas; mangas; aventais; pró-pes; calcados.

