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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FHEMIG/Diretoria Assistencial/Gerência de Assistêncial Multiprofissional
Nota Técnica nº 1/FHEMIG/DIRASS/GAM/2020
PROCESSO Nº 2270.01.0015945/2020-96
NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR AO PROTOCOLO DE DIRETRIZES ASSISTENCIAIS PARA
ENFRENTAMENTO À COVID-19 – FHEMIG
ASSUNTO: Atualizações no Protocolo de Diretrizes Assistenciais para Enfrentamento à COVID-19 FHEMIG, no que tange ao uso de máscaras de tecido, cirúrgicas e de proteção N95/PFF2 ou
equivalente.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA realizou uma nova atualização em 08/05/2020 na
Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA - Orientações para serviços de saúde: Medidas de
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou
conﬁrmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
1. MÁSCARAS DE TECIDO:
Nessa úl ma atualização a ANVISA autoriza o uso de máscaras de tecido dentro dos serviços de
saúde, conforme especiﬁcado abaixo:
pacientes assintomá cos;
visitantes e acompanhantes;
proﬁssionais que atuam na recepção e áreas administra vas (quando não ver contato a
menos de um metro com pacientes)
proﬁssionais de áreas em que não há assistência a pacientes como manutenção, almoxarifado,
farmácia, etc. (quando não ver contato a menos de um metro com pacientes)
proﬁssionais de saúde e de apoio em situações em que não há necessidade do uso de máscara
cirúrgica ou de máscara de proteção respiratória N95/PFF2.
Diante, do exposto as máscaras de tecido deverão ser u lizadas na REDE FHEMIG em todas as
situações acima.
2. MÁSCARAS CIRÚRGICAS:
Segundo a Nota Técnica supracitada, as máscaras cirúrgicas devem ser u lizadas para se evitar a
contaminação das mucosas nasal e oral do proﬁssional por go culas respiratórias, quando este atuar
a uma distância inferior a um metro do paciente com sintomas respiratórios e quando houver risco de
exposição do rosto do proﬁssional com sangue, secreções corporais, excreções e outros.
Considerando a alta transmissibilidade da COVID-19 e o grande número de indivíduos contaminados
assintomá cos, neste momento a máscara cirúrgica deve ser usada pelos proﬁssionais de saúde
durante todo turno de trabalho independentemente da presença de sintomas respiratórios.
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Na atual situação de escassez dos equipamentos de proteção individual no mercado, dentre eles as
máscaras cirúrgicas e, consequentemente, diante da necessidade de racionalização de uso dos
mesmos, deverá ser dispensada 1 (uma) máscara cirúrgica por servidor, no início do plantão, a qual
deverá ser man da durante o turno de trabalho. Caso a máscara apresente umidade, sujidade e/ou
perda da integridade, a mesma deverá ser subs tuída por outra a ser re rada na Farmácia/CAF,
mediante troca controlada, com descarte em lixeira de resíduo infectante indicada por este setor.
3. MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO N95/PFF2 OU
EQUIVALENTE):
As máscaras de proteção respiratória N95/PFF2 ou equivalente devem ser u lizadas quando o
proﬁssional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis, tais como: ressuscitação
cardiopulmonar, ven lação manual antes da intubação (evitar esse procedimento sempre que
possível nos pacientes suspeitos de COVID-19), intubação traqueal, aspiração de vias aéreas, cuidados
em traqueostomia, ven lação não invasiva, ﬁsioterapia respiratória, ﬁbronasolaringoscopia,
endoscopia, procedimentos odontológicos, micronebulização, indução de escarro, coleta de amostras
nasotraqueais.
Devido ao aumento da demanda causada pela emergência de saúde pública da COVID-19,
asmáscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, excepcionalmente, ser
usadas por período maior ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde
que seja u lizada pelo mesmo proﬁssional e que seja seguida, minimamente, a recomendação
abaixo:
▪ Com obje vo de minimizar a contaminação da máscara N95/PFF2 ou equivalente, se houver
disponibilidade, o proﬁssional de saúde deve u lizar um protetor facial (face shield), pois este
equipamento protegerá a máscara de contato com as go culas expelidas pelo paciente.
Importante ressaltar que TODAS AS UNIDADES FHEMIG FORAM CONTEMPLADAS COM PROTETORES
FACIAIS.
4. INDICAÇÃO DE USO DAS MÁSCARAS CIRÚRGICAS:
Pacientes com sintomas respiratórios;
Proﬁssionais da saúde que não estejam atuando em procedimentos com risco de geração de
aerossóis.

5. INDICAÇÃO DE USO DAS MÁSCARAS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO
N95/PFF2 OU EQUIVALENTE:
Proﬁssionais da saúde que estejam atuando em procedimentos com risco de geração de
aerossóis.

A dispensação deverá seguir os seguintes critérios:
a) Setores crí cos: Sala de Emergência, Bloco Cirúrgico e Obstétrico, Centro de Terapia Intensiva (CTI)
adulto, pediátrico e neonatal, Centro de Material de Esterilizado (área suja), Laboratório
(microbiologia):
Proﬁssionais em regime de plantão 12 por 36: Será fornecida uma (01) máscara a cada sete (07)
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dias, para uso concomitante com o protetor facial. A mesma deverá ser u lizada por no máximo
três (03) plantões semanais.
Proﬁssionais em regime de plantão 12 por 60 ou 12 por 72 horas: Será fornecida uma (01)
máscara a cada 15 dias para uso concomitante com o protetor facial/face shield.
Proﬁssionais de 24 horas em regime de plantão de 12 horas: Será fornecida uma (01) máscaras
a cada 15 dias para uso concomitante com o protetor facial/face shield.
Proﬁssionais diaristas (até 08 horas dia): Serão fornecidas duas (02) máscaras a cada sete (07)
dias para uso concomitante com o protetor facial. A mesma deverá ser u lizada em dias
intercalados, por no máximo três (03) plantões semanais cada uma das máscaras.

b) Demais setores hospitalares:
Permanece a diretriz do uso da máscara de proteção respiratória N95/PFF2 ou equivalente, quando
ocorrer procedimentos com risco de geração de aerossóis, por 15 dias, conforme determinado no
Protocolo de Diretrizes Assistenciais para Enfrentamento à COVID-19 – 2ª versão, pág. 102.
Em todos os casos a máscara de proteção respiratória N95/PFF2 deve ser subs tuída em menor
período, caso sua integridade seja comprome da, estejam úmidas, sujas, rasgadas, amassadas ou
com vincos, ou quando os elás cos não oferecerem a pressão necessária para a ﬁxação à cabeça.
c) Observações:
Para re rada e armazenamento da máscara:
- Deverá ser realizada a higienização das mãos do proﬁssional;
- Deverá ser calçada nova luva para a re rada da máscara;
- Dobrar a máscara e estar atento para que as alças elás cas não ﬁquem em contato com a parte
interna da máscara;
- Armazenar a máscara dobrada em envelope pardo ou folha de papel A4, devendo o mesmo ser
armazenado em caixas organizadoras dentro dos setores assistenciais, conforme orientação da CCIH
de cada unidade.
Limpeza dos protetores faciais/face shield:
O protetor facial (face shield) deve ser higienizado, com quaternário de amônio ou álcool 70% (caso
possua sujidade visível o mesmo deverá ser lavado com água e sabão antes da desinfecção). Esse
equipamento não deve ser re rado do ambiente hospitalar, devendo o mesmo ser armazenado em
caixas organizadoras dentro dos setores assistenciais, conforme orientação da CCIH de cada unidade.
É PROIBIDO RETIRAR EPI DE DENTRO DA UNIDADE ASSISTENCIAL PARA USO FORA DO AMBIENTE
HOSPITALAR.
Coordenação de Segurança Assistencial
Gerência de Diretrizes Assistenciais
Diretoria Assistencial
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