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Considerando que a transmissão de covid-19 acontece de uma pessoa doente 

para outra ou por contato próximo por meio de: toque, gotículas de saliva, espirro, tosse, 

catarro, objetos ou superfícies contaminadas; 

Considerando que os profissionais de saúde que trabalham na assistência estão 

susceptíveis a contaminação pelo covid-19, entre outros patógenos; 

Considerando que os protetores faciais são dispositivos de proteção projetados 

para proteger o rosto do usuário, ou partes dele, além dos olhos, de certos perigos, 

conforme a norma americana ANSI/ISEA Z87.1-2015 “American National Standard for 

Occupational and Educational Eye and Face Protection Devices”; 

Considerando que Secretaria de Saúde de Arapiraca recebeu protetores faciais 

confeccionados por profissionais da rede com intenção de apoio aos que se encontram 

na assistência; 

 

Segue as informações acerca do assunto: 

1. Não há norma construtiva, no âmbito da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, para Protetores Faciais especificamente aplicável ao risco biológico 

de contágio baseada na transmissão por gotículas; 

2. A norma mais específica sobre protetores faciais é a norma internacional 

ANSI/ISEA Z87.1- 2015 “American National Standard for Occupational and 

Educational Eye and Face Protection Devices”, entretanto, os protetores faciais 

regulamentados são para partículas volantes de alta densidade ou impacto, 

normalmente utilizada em setores agrícolas ou industriais. 

3. Uma vez que esta norma não se destina a uso hospitalar, são aplicáveis apenas 

os requisitos mínimos de conforto e segurança do usuário para proteção ocular 

e de face; 

4. Protetores tipo tela não devem ser utilizados por profissionais da saúde; 

5. A RDC nº 356/2020 determina, em seu art. 6º, que: 

 

a. Os protetores faciais não podem manter saliências, extremidades 

afiadas, ou algum tipo de defeitos que podem causar desconforto ou 

acidente ao usuário durante o uso. 

 

b. Deve ser facilitada a adequação ao usuário, a fim de que o protetor facial 

permaneça estável durante o tempo esperado de utilização. 

 

 

c. As faixas utilizadas como principal meio de fixação devem ser ajustáveis 

ou autoajustável e ter, no mínimo, 10 mm de largura sobre qualquer parte 

que possa estar em contato com o usuário. 

6. Destaca-se especial atenção em relação ao tamanho necessário para a proteção 

da face do profissional de saúde, abrangendo olhos, nariz, boca e queixo, bem 

como as condições de acabamento para evitar desconforto ou causar acidentes 

no usuário. 

7. Os protetores faciais (face shield) devem ser exclusivos de cada profissional 

responsável pela assistência. 
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8. A desinfecção dos protetores faciais deve ser feita imediatamente após o uso 

com álcool líquido a 70%. Caso apresente sujidade visível, deve ser lavado com 

água e sabão/detergente e só depois dessa limpeza, passar pelo processo de 

desinfecção. 
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