
Árvore de decisão para proteção 
respiratória em serviços de saúde

Risco de projeção de fluidos quando há risco de aerossóis* presentes

Contato com pessoas infectadas quando não há risco de aerossóis presente

Perguntas e Respostas

SIM

SIM

NÃO

NÃO

Existe risco de projeção de 
fluidos de alta velocidade

Profissional tem contato com 
pessoas potencialmente infectadas

PFF2/N95 
resistente a fluidos 

(sem válvula)

Máscara 
cirúrgica

Máscara 
cirúrgica

Máscara 
de tecido

PFF2/N95 
(sem válvula)

PFF2/N95 
(sem válvula)

Óculos de 
proteção visual 
com vedação

Óculos de proteção 
visual ou face shield

Óculos de 
proteção visual 
com vedação

Óculos de 
proteção visual 
com vedação

OU

OU OU

Face shield adicional 
para aumentar a 
durabilidade da 

PFF2/N95

Face shield adicional 
para aumentar a 
durabilidade da 

PFF2/N95

Face shield

Não existe risco de projeção de 
fluidos de alta velocidade

Profissional não tem contato com 
pessoas potencialmente infectadas 

(áreas administrativas)

* Segundo Nota Técnica da ANVISA N4/2020, atividades com risco de aerossóis (incluindo aerossol de COVID-19) 
presentes são atividades que envolvam intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação 
cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, etc. Em 
casos de limpeza manual com potencial para aerossolização, como por exemplo,limpeza manual com o uso de escovas, o 
profissional que está realizando esse procedimento deve utilizar máscaras N95/PFF2 ou equivalente.

** NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-CoV-2 (COVID-19) DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE – 17/09/2020.
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Ao usar produtos 3M, é obrigatório cumprir todos os padrões de segurança. 
Sempre leia e siga todas as instruções de uso específicas do produto.

Quais são as diferenças 
entre uma máscara 
N95, PFF2 e máscaras 
cirúrgicas?

PFFs podem ser lavadas?

PFFs podem ser 
reutilizadas?

Podemos utilizar uma 
máscara PFF2/N95 com 
válvula dentro do Centro 
Cirúrgico?

A diferença entre N95 e PFF2 é a norma regulamentadora à qual o produto 
é submetido. No Brasil, as máscaras são classificadas como PFF2. Nos EUA, 
como N95. Segundo a Anvisa, ambas podem ser utilizadas para proteção contra 
aerossóis de COVID-19. A máscara cirúrgica não promove vedação na face e não 
é recomendada para proteção contra aerossóis.

Não. Em nenhuma circunstância deve ser feita qualquer tentativa de limpar ou 
lavar uma máscara tipo peça semi-facial filtrante (PFF) da 3M.

Os profissionais de saúde devem inspecionar visualmente a máscara N95/
PFF2 ou equivalente, antes de cada uso, para avaliar se sua integridade foi 
comprometida. Máscaras úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou com vincos 
devem ser imediatamente descartadas.

Se não for possível realizar uma verificação bem-sucedida da vedação da máscara 
à face do usuário (teste positivo e negativo de vedação da máscara à face), a 
máscara deverá ser descartada imediatamente. A CCIH, em conjunto com as 
equipes das unidades assistenciais e o(a) engenheiro(a) de segurança, deve definir 
um protocolo para orientar os profissionais de saúde sobre o reuso da máscara.

Segundo a Anvisa, máscaras com válvula de exalação não devem ser utilizadas 
no centro cirúrgico, por aumentarem o risco da exposição da ferida cirúrgica às 
gotículas expelidas pelos profissionais, aumentando o risco de Infecção de Sítio 
Cirúrgico.**


