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ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR
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O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020,
que declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
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de uso e critérios para descarte das máscaras; b) os trabalhadores devem sempre inspecionar
visualmente a máscara antes de cada uso, para avaliar sua integridade. Máscaras úmidas, sujas,

rasgadas, amassadas ou com vincos, devem ser imediatamente descartadas; c) caso não seja
possível realizar uma veriﬁcação bem-sucedida da vedação da máscara à face do trabalhador, a
máscara deverá ser descartada imediatamente. O número de reu�lizações da máscara, pelo
mesmo proﬁssional, deve considerar as ro�nas orientadas pelas Comissões de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) do serviço de saúde e constar no protocolo de reu�lização.
2. Para remover a máscara, re�re-a pelos elás�cos, tomando bastante cuidado para não tocar na
super�cie interna e acondicione em um saco ou envelope de papel, embalagens plás�cas ou de
outro material, desde que não ﬁquem herme�camente fechadas. Os elás�cos da máscara devem
ser acondicionados de forma a não serem contaminados e facilitar a re�rada da máscara da
embalagem. As unidades de saúde devem providenciar locais adequados para guarda das máscaras
usadas durante o turno, com iden�ﬁcação do nome do proﬁssional na embalagem, sempre o mais
próximo possível do quarto do caso suspeito/provável/conﬁrmado.
3. Lavar as mãos com água e sabão ou u�lizar substância à base de álcool, antes de colocar a máscara
e após ajustá-la a face;
4. As máscaras, assim como os demais EPI, u�lizadas no atendimento de pacientes suspeitos ou
conﬁrmados de COVID-19, não devem, em hipótese alguma, serem levados para casa.
5. A máscara cirúrgica não deve ser sobreposta à máscara N95 ou equivalente, pois além de não
garan�r proteção de ﬁltração ou de contaminação, também pode levar ao desperdício de mais um
EPI, o que pode ser muito prejudicial em um cenário de escassez.
6. Considerar o uso de protetores faciais �po face shield concomitante com o uso da máscara
N95/PFF2 ou similares para reduzir a contaminação da super�cie.
7. Reforça que como medida de precaução, os proﬁssionais de saúde que prestam assistência aos
pacientes suspeitos ou conﬁrmados para COVID-19, sempre que possível devem manter a distância
de pelo menos 1 metro de distância do paciente;
8. O uso de máscaras de proteção respiratória N95/PFF2 ou equivalente (�po N99, N100 ou PFF3) é
indicado para a realização de procedimentos com risco de geração de aerossóis, tais como:
intubação ou aspiração traqueal, ven�lação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ven�lação
manual antes da intubação, coletas de secreções nasotraqueais, broncoscopias, entre outros.
Essas orientações foram elaboradas baseadas em referências disponíveis até o momento, podendo serem
alteradas na medida que novos estudos sejam realizados.
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