
 

 

 

 

Entendendo a diferença entre recursos para Proteção Respiratória 

 

 
Máscara cirúrgica 

 
Respirador PFF2 (similar N95) 
Respirador PFF3 (similar N99) 

Normatização e 
Aprovação 

 
ABNT NBR15052:2004 Artigos de não tecido de 
uso odonto-médico hospitalar 
 
EN 14683:2019 – Máscaras Faciais: Requisitos e 
Métodos de Ensaio 
 
Não apresentam Certificado de Aprovação (CA), 
pois não são EPI. 

 
Avaliado, testado e aprovado por entidades 
certificadoras para Certificado de Aprovação 
(CA).  
 
Norma Técnica ABNT/NBR 13698:2011 
Equipamento de proteção respiratória — Peça 
semifacial filtrante para partículas. 

Uso pretendido 
e finalidade 

Proteção de vias de entrada faciais (boca, nariz 
e trato respiratório) contra gotículas e 
partículas, mas não aerossóis. 
Apresentação: uso único  

 
 Aprovado para Proteção das Vias respiratórias 
contra poeiras, névoas e fumos (PFF2). 

Ajuste da máscara Garantir bom ajuste ao nariz. Deve moldar 
sobre o nariz e bochechas e manter sua forma 
ao longo do tempo.  
 

 
 
Através de elásticos para fixação na cabeça e 
nuca e clipe nasal para ajustes ao nariz. 

Requisitos para teste de ajustes  
Não  

 
Sim. Recomenda-se o uso do Fit teste qualitativo 
ou quantitativo. 

 
Requisitos de verificação da 
selagem pelo de usuário 

 
Não  

 
Sim. Necessário toda vez que o respirador é 
colocado.  

 
Filtragem 

Eficiência Filtração Bacteriana (EFB) mínimo > 
95% 
Eficiência Filtração Partículas (EFP) mínimo 
>98% 
 

 
Eficiência de filtragem: PFF2=94% e N95=95%,para 
partículas.  

 
Vazamento 

 
O vazamento ocorre ao redor da borda da 
máscara quando o usuário inala. 

O respirador deve ser bem ajustado para evitar 
vazamentos nas laterais e ao redor do nariz. Não 
é recomendado o uso de barbas com o 
respirador, pois prejudica a vedação.  

 
Limitações de uso 

 
Descartável. Descartar após cada uso.  

 
Os respiradores PFF2/N95 são considerados 
descartáveis quando estiverem saturados 
(dificuldade de inalação) e sujos (contaminados), 
dependendo de cada situação ou área de 
exposição. Deve ser descartado imediatamente 
quando estiver danificado (elástico quebrado, 
rasgado, clipe nasal retirado ou danificado), ficar 
molhado ou impregnado por qualquer fluido 
biológico (sangue, secreções, salivas, etc. dos 
pacientes) e quando estiver visivelmente sujo por 
exposição às áreas de risco.  

Resistência à respiração Não   
Válvulas de exalação  Não  O respirador PFF2/ N95 pode ter uma válvula de 

exalação que nunca deve ser retirada.  



 

 

 

 

           

Nota:  

Para se conseguir uma maior eficácia no uso dos respiradores descartáveis PFF2 ou N95, os usuários devem 
seguir sempre o que segue abaixo: 
 
 1. O usuário deve fazer o melhor ajuste possível no rosto antes de entrar nas áreas de risco. 
2. O respirador deve estar em prefeito estado de uso para que a eficiência de filtragem seja a melhor possível e 
atinja o máximo. 
3. Nunca retirar o respirador dentro da área de risco. 
 4. A escolha do uso de um respirador PFF2 ou N95 deve estar baseada na análise de risco da tarefa, avaliando 
qual é o agente químico/biológico que o usuário estará exposto. 
 5. A seleção do tipo de respirador (tipo concha, dobrável, com ou sem válvula) deve ficar a cargo de um 
profissional habilitado em Segurança e Saúde do Trabalhador e baseado pelos testes qualitativos ou 
quantitativos. 
 
Observe no Recurso de Proteção Respiratória 
 
 1. Marca; 
 2. Modelo; 
 3. Classe de proteção: PFF2 (não existe N95 no Brasil pela Norma NBR 13698:2011); 
 4. Número do Certificado de Aprovação (CA); 
 5. Marcação do selo do Inmetro; 
 6. Data de fabricação; 
 7. Lote; 
 8. Indicação clara do uso pretendido: poeiras em geral, bioparticulados (bactérias, vírus, etc.), névoa e fumos;  
9. Apresentação: dispositivo descartável de uso único; 
10. Atende norma técnica ABNT NBR 13698:2011 Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial 
filtrante para partículas;  
11. Instruções de uso: marcados na própria embalagem externa ou encarte separado;  
 
Conheça os links para verificar Certificado de Aprovação (CA) 
 
MOBEPI: http://www.mobepi.com.br/, ou pelo aplicativo via IOS ou Androide. A pesquisa pode ser feita através: 
- Número do CA; 
- Nome da empresa fabricante; 
- Nome do equipamento de proteção; 
- Referência do produto. 
 
Site as SST (Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho): 
http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx, que pode ser feito digitando: 
- Equipamento de proteção; 
- Fabricante; 
- Tipo de Proteção. 
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