
  

PROTOCOLO OPERACIONAL PADRÃO 

ITT: RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE GORRO DURANTE A PANDEMIA DO NOVO 

CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). 

Data:05/06/2020 Nº da ITT :   COVID-19-09      Nºde  páginas:02 Data da revisão: 

 Gorro/touca: além de proteger o paciente, este equipamento de proteção individual que 

protege a contaminação por meio dos cabelos da cabeça. 

 Quem: funcionários do Hospital Veterinário da UFMG que trabalham na limpeza, no 

Bloco cirúrgico, na CME e na Lavanderia. 

 Quando: durante o expediente de trabalho. 

 Onde: na área hospitalar.  

 Objetivo: garantir mais segurança e saúde do trabalhador em época de pandemias do 

novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

1. TÉCNICA PARA VESTIR O GORRO/ TOUCA: 

2. Antes de tocar na touca, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool ou água 
e sabão. 

3. Pegue a touca e verifique se está íntegra. 

4. Prender o cabelo, se tiver cabelos compridos. 

5. Colocar o gorro ou a touca na cabeça começando pela testa, em direção à base da nuca. 
Vestir seguindo a sequência de paramentação (ITT 01). 

6. Adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e as orelhas.  

7. Sempre que o gorro ou a touca aparentarem sinais de umidade, devem ser substituídos 
por outro. 

8. Descarte a touca/gorro em uma lixeira fechada imediatamente após o uso, obedecendo 
a sequência de desparamentação (ITT 01). 

9. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar o gorro. 

 



 

 MEDIDAS PREVENTIVAS:  
- Seguir as normas de uso sugeridas acima.  
- Jamais sair do atendimento do paciente com as luvas.   
- Não reutilizar gorro/touca. 
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