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PROCEDIMENTO DE DESPARAMENTAÇÃO – RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

Objetivo: Este POP fixa condições, padroniza, define e estabelece regras e recomendações sobre 
os procedimentos de retirada de EPIs (desparamentação). 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) Antes de sair área de procedimentos, higienizar as luvas com 
álcool 70. Isto                                 permitirá que o Pesquisador possa abrir as 
portas e chegue até local seguro para a retirada total das 
luvas; 

2) Dirigir-se para o final do corredor de saída, ou para a sala 
de higienização e limpeza, onde estão os cestos para 
descartes dos EPIs e iniciar o procedimento de 
desparamentação: 

a. Retirar o avental pelo avesso tocando apenas na face 
interna do avental e depositar no cesto próprio para ser 
recolhido para autoclavação; 

b. Remover o par de luvas, coloque os dedos na parte 
interna da luva, de forma que eles fiquem entre o seu 
pulso e a luva. Faça o mesmo movimento de arrastar a 
luva em direção aos dedos 

c. Descartar as luvas no lixo indicado; 

d. Retirar e descartar a toca e a máscara no cesto 
apropriado; 

 

3) Dirigir-se ao banheiro para lavar as mãos adequadamente com 
água e sabão líquido; 

Obs: NÃO RETORNAR PARA SALA DE 
PARAMENTAÇÃO OU DE 
PROCEDIMENTOS 

4) Dirigir-se a porta de saída que dá acesso aos armários, 
limpar a sola dos sapatos no tapete sanitizante, e retirar os 
seus pertences; 

5) Antes da saída do Biotério deve-se proceder, novamente, á 

assepsia das mãos, com álcool 70%. 
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