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PROCEDIMENTO DE PARAMENTAÇÃO: USO DE EQUIPAMENTO DE  
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Objetivo: Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras e recomendações 

sobre os 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) No haal de entrada do Biotério, deixar seus pertences pessoais no 

armário; 

2)  Retirar qualquer acessório que esteja usando, tais como: brincos, 

pulseiras, anéis, colares, piercings, relógios, celulares e etc. e 

deixar guardados dentro do armário;  

3) Tranque o armário e retire a chave; 

4) Ainda no haall, realizar a assepsia das mãos com álcool 70%  

5) Na sala de paramentação (sala 2), sem retirar os sapatos, 

colocar nos pés, por cima do calçado, os pro-pés; 

6)  Retirar no armário o kit de *EPIs e iniciar o processo de 

paramentação: 

 

a) Colocar a máscara cobrindo boca e nariz 

b) Prender o cabelo e colocar a touca de proteção, a qual 

deve cobrir toda a cabeça; 

c) Vestir o avental da própria Seção de Biotério, o 

mesmo deve ser devidamente fechado, incluindo a 

região do pescoço; 

d) Colocar duas luvas#. 

 

7) Somente após a completa paramentação adentrar ao corredor 

que leva as salas de experimentação (salas 7, 8 e 9) 

*Kit de EPIs: uma máscara, uma toca, um jaleco, um par de pro-pés e dois pares de luva. 

 

# Usar dois pares de luvas para que ao sair das salas de animais, o Pesquisador possa 

realizar a retirada do 2º par de luvas. Isto permitirá que o Pesquisador possa abrir as portas 

e chegue até local seguro para a retirada do segundo par de luvas. 
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