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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Vigilância Sanitária

Gerência de Risco em Serviços de Saúde

Nota Técnica N.º 1/2022 - SES/SVS/DIVISA/GRSS Brasília-DF, 11 de março de 2022.

Assunto: Trata sobre o uso de máscara de proteção facial por todos os profissionais e pacientes nos
estabelecimentos de saúde.

 

Considerando o Decreto nº 43.072, de 10 de março de 2022, que ex�ngue a
obrigatoriedade do uso de máscaras, no âmbito do Distrito Federal, em razão da pandemia de Covid-19,
causada pelo novo coronavírus, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 6.559, de 23 de abril de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de uso e fornecimento de máscaras em estabelecimentos públicos, industriais, comerciais, bancários,
rodoviários, metroviários e de transportes de passageiros nas modalidades pública e privada, como
medida de enfrentamento à disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19, na forma que
indica e dá outras providências;

Considerando o Memorando Nº 3/2022 - SES/SAA/COE-COVID19-DF;

Considerando a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 – 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) – atualizada em
09/03/2022;

Considerando a 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 – atualizada em 09/03/2022;

 

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal (DIVISA/SVS) orienta que seja
man�do o uso de máscara de proteção facial dentro dos estabelecimentos de saúde por todos os
profissionais e usuários, seguindo as norma�vas acima citadas.

Profissionais que atuam nos estabelecimentos de saúde, para fins deste documento,
compreende todos aqueles que atuam em espaços e serviços de assistência e vigilância à saúde, sejam
eles hospitais, clínicas, ambulatórios, farmácias, drogarias e outros locais, tanto os profissionais da saúde
(médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas etc.), quanto os profissionais de apoio
(recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza etc.) com potencial de exposição direta ou indireta a
pacientes ou materiais infecciosos, incluindo substâncias corporais, suprimentos, disposi�vos e
equipamentos médicos, super�cies ambientais ou ar contaminados. Incluindo os terceirizados.

Documento assinado eletronicamente por RAFAELLA BIZZO POMPEU VIOTTI - Matr.1435604-X,
Gerente de Risco em Serviços de Saúde subs�tuto(a), em 11/03/2022, às 11:02, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por RENATA MOREIRA FERREIRA - Matr.1664087-X,
Gerente de Medicamentos e Correlatos, em 11/03/2022, às 11:05, conforme art. 6º do Decreto
n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRE GODOY RAMOS - Matr.1401368-1, Diretor(a)
de Vigilância Sanitária, em 11/03/2022, às 11:21, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 81829793 código CRC= 98AABBA8.
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