GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA
Comitê Estadual de Emergências em Saúde Pública

NOTA TÉCNICA COE - SAÚDE Nº 31 DE 26 DE MARÇO DE 2020
RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO MÁSCARA N95
De acordo com Nota Técnica 04/2020 da Anvisa, revisada dia 21/03, deve-se "considerar
o uso de respiradores ou máscaras N95 ou equivalente, além do prazo de validade
designado pelo fabricante para atendimento emergencial aos casos suspeitos ou
confirmados da COVID-19 , utilizado pelo mesmo profissional por até 12 horas ou
conforme definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH do
serviço de saúde".
Diante disso, aSecretaria da Saúde do Estado da Bahia-SESAB está recomendando,
temporariamente, em caráter excepicional, a reutilização da máscara N95 por até 7 dias,
para o mesmo profissional, desde que sejam garantidos os seguintes cuidados:
•

•

•
•
•

Realizar treinamento e disponibilizar orientações para que os profissionais
minimizem o contato desnecessário com a superfície do máscara, assim como
daprática de higiene das mãos e a técnica adequada de colocação e descarte de
EPI;
Armazenar a máscara N95 em um recipiente limpo em embalagem “respirável”
depapel, identificada com nome do profissional e data do primeiro uso (e
adicionamente no elástico ) e o recipiente descartado após cada armazenamento,
não podendo ser reutilizado. O local de armazenamento deve ser limpo
regularmente;
Higienizar as mãos com água e sabão ou alcool a 70% antes e depois de tocar ou
ajustar amáscara;
Não tocar no interior da máscara. Se um contato inadvertido for feito com o interior
do respirador, execute a higiene das mãos, imediatamente;
Higienizar as mãos, imediatamente após manipular umamáscara N95 usada.

OBS.: Quando houvercontaminação da mescara N95 com sangue, secreções respiratórias
ou nasais ou outros fluidos corporais dos pacientes, ou perda da integridade, a mesma
deverá ser descartada.
NOTA: Recomendamos o uso do protetor facial lavável sobre a máscaraN95 para
minimizar o risco de contaminação da superfície da mesma.
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