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A melhor prática é usar N95 novas. A descontaminação não resolve a crise de escassez de EPIs e é uma prática de emergência a ser 
considerada durante a pandemia de COVID-19. A eficácia e a segurança da descontaminação das N95 não foram totalmente caracterizadas.

Este documento foi originalmente escrito em inglês com base em pesquisas e regulamentos dos EUA.

O que é uma máscara N95?
Uma máscara N95 é um respirador de máscara 
facial filtrante (FFR) que filtra pelo menos 95% das 
partículas transportadas pelo ar, livres de óleo.[1,2,3]
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A carga elétrica nas fibras permite alta 
eficiência de filtragem e baixa resistência à 
respiração (queda de pressão baixa).[10]
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Procedimentos para garantir a vedação adequada:
• Teste de ajuste (anual)[6]

• Procedimento de colocação/remoção[5]

• Procedimento de verificação de vedação (em 
toda colocação/remoção)[7]

A vedação adequada força o ar através da 
camada de filtração.[4,5,6,7]

Pode ocorrer vedação inadequada devido a:
• Ajuste inadequado ao rosto do usuário[6]

• Degradação estrutural (elásticos, clipe nasal)[8]

• Pelos faciais ao longo da região de selagem[9]

A vedação inadequada permite que partículas 
nocivas vazem pelas bordas da máscara.[4,6,8,9]A eficiência da filtragem pode ser 

reduzida por danos físicos ao 
filtro ou degradação da carga 

estática.[10]
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VEDAÇÃO À FACE
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