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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

PROTOCOLO UTILIZAÇÃO DA MASCARA N95 

A Máscara N95 é um modelo de respirador hospitalar que filtra elementos contaminantes em 

forma de aerossóis, segundo a classificação da OMS e Ministério da Saúde. 

Sua eficácia de filtragem é de 95% de todos os vírus e bactérias que possam ser despejados no 

ar em forma de gotículas. 

 

TEMPO DE USO DA N95 

A forma de utilização da máscara N95 é diferente daquela recomendada para mascaras 

cirúrgicas, que devem ser descartadas e substituídas num período de 4 horas em pacientes e 

profissionais da saúde, onde não haja uma umidade excessiva como no caso dos positivos para 

Covid-19, no qual a durabilidade passa a ser de 2 horas. 

A máscara M95 pode ser utilizada de uma forma mais prolongada, pois isso minimiza o manuseio 

do EPI minimizando o risco de infecção pela pessoa que faz uso deste EPI.  

No entanto e sempre indicado que a mascara esteja adequadamente ajustada ao rosto, para que 

mantenha suas funções. 

É também importante frisar que a utilização da mascara não libera o profissional da constante 

higienização das mãos e da atenção aos cuidados de tocar o rosto, que deve ser sempre evitado. 

O toque na parte externa de qualquer tipo de mascara deve ser evitado, pois e onde serve como 

barreira para os microorganismos. 

 

ORIENTAÇÕES PRA USO DA N95 

 

Segundo determinação da ANVISA, a máscara N95, tem seu uso restrito  ao ambiente médico-

hospitalar dada a carência de insumo nos mercado e a necessidade de proteger os profissionais 

envolvidos no tratamento de pacientes com Covid-19. 

A instrução essencial para qualquer tipo de máscara, antes de tudo, é essencial que as mãos 

sejam devidamente higienizadas seja com álcool 70%, ou com água e sabão, e que a pessoa que 

vai utilizar esteja em seu ambiente de trabalho. 

Com as mãos devidamente limpas abra o recipiente onde contem o EPI e ajuste conforme a 

circunferência de sua face e crânio. 

Depois de posta não toque sua face nem a parte externa da mascara. 

  

DESCARTE  

 

• Descarte a mascara após procedimento que gerem aerossóis contaminantes. 

• Faça o descarte caso a mascara seja contaminada com fluidos corporais. 

• Se a utilização estiver sendo realizada no âmbito hospitalar, e seja necessária uma 

mudança de ambiente e necessário o descarte. 
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VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

QUANDO ADOTAR O USO PROLONGADO E A REUTILIZAÇÃO DAS MASCARAS 

A reutilização da mascara N95 deve ser uma decisão tomada por parte dos profissionais que 

fazem o gerenciamento da instituição e seguindo os pareceres técnicos de órgãos da vigilância 

sanitária e vigilância em saúde. 

Quando a  opção pela reutilização de mascara de proteção respiratória for acordada como ideal e 

aceito pelos devidos órgãos, e ideal que seja imposto um limite de reutilização. 

Essa necessidade se da justamente, pelo contato que realizamos com a face diversas vezes por 

dia. Isso faz com que acabemos por contaminar a mascara. 

O risco de contaminação é reduzido conforme o tempo de uso aumenta, porque exige do 

profissional que utiliza a N95 menor manuseio do EPI. 

 

QUAIS SÃO OS RISCOS DO USO PROLONGADO DA N95 

 

A cada hora tocamos nosso rosto uma quantidade mínima de 25 vezes, esse numera pode 

aumentar com cabelos soltos máscaras, óculos. 

Outro fator de risco também estão relacionado a reutilização excessiva das mascaras. 

 

PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO QUE USARAM E O PERIODO 

 

• MEDICOS: será utilizado nas visitas domiciliares ou procedimentos médicos realizados 

naqueles pacientes testado positivamente para Covid-19. Em procedimentos que gerem 

aerossóis. (utilizando a N95 uma vez) 

• ENFERMEIRA: será utilizado nas visitas domiciliares ou procedimentos realizados 

naqueles pacientes testado positivamente para Covid-19. Em procedimentos que gerem 

aerossóis. (utilizando a N95 uma vez) 

• TECNICO ENFERMAGEM: será utilizado nas visitas domiciliares ou procedimentos 

realizados naqueles pacientes testado positivamente para Covid-19. Em procedimentos 

que gerem aerossóis. (utilizando a N95 uma vez). 

• ODONTOLOGIA: Devido a grande exposição e produção de aerossóis nos procedimentos 

a mascara devera ser utilizada em um plantão, sendo utilizada no Maximo em 3 

procedimentos . 

 

 


