
MÁSCARAS CASEIRAS
iante da pandemia, muitos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) ficaram Descassos em todo o mundo, entre eles, estão as máscaras de proteção. Tendo em 
vista a necessidade de priorizar as máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 para uso dos 

profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate à COVID-19, o Ministério 
da Saúde tem orientado e es�mulado a população a fazer uso das máscaras caseiras.

POR QUE USAR?

Como muitas pessoas podem desenvolver a 
forma assintomá�ca da doença, e mesmo assim 
transmi�-la, é recomendado que ao sair de casa 
as pessoas façam uso da máscara. Pois, a sua 
u�lização garante uma barreira �sica ao falar, 
tossir ou espirrar, diminuindo a disseminação do 
vírus através das go�culas produzidas.

PÚBLICO-ALVO/INDICAÇÃO

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), qualquer pessoa pode fazer 
uso das máscaras caseiras, inclusive crianças e pessoas debilitadas, desde que sejam 
observadas a tolerância, o ajuste e a higiene da máscara. 
É recomendado o uso sempre que precisar sair de casa ou se houver necessidade de 
permanência em um lugar onde há maior circulação de pessoas. 

CONTRAINDICAÇÕES

Apesar de ser indicada para qualquer pessoa, existem algumas 
contraindicações ao uso da máscara caseira, como:

Profissionais
de saúde durante seu 

turno de trabalho;

Pacientes
confirmados ou que 

estejam com suspeita 
de COVID-19 (com 

sintomas); 

Pessoas que estão 
cuidando de paciente 

contaminado; 

Crianças
que tenham menos

de 2 anos, pessoas com 
problemas respiratórios ou 

inconscientes, incapacitadas 
ou incapazes de remover a 

máscara
sem assistência;

Pessoas que tem 
contraindicação feita 
por profissional de 

saúde. 



CARACTERÍSTICAS DA MÁSCARA 

• A máscara precisa ser de uso individual. Não 
compar�lhe sua máscara com ninguém, nem mesmo 
com as pessoas da sua casa;

• Para confecção, podem ser u�lizados tecidos de 
algodão, tricoline, TNT, etc. O tecido 100% algodão tem 
mostrado alta eficiência na proteção, bem como o 
tricoline, que possui 97% de algodão;

• Para ser eficaz, a máscara precisa ter pelo menos duas camadas de pano, ou seja, ser 
dupla face;

• É importante que a máscara tenha as medidas corretas, cobrindo totalmente a boca e 
nariz, e que estejam bem ajustadas ao rosto, sem deixar espaços nas laterais.

DICAS PARA CONFECÇÃO

• Limpe a super�cie que será u�l izada para 
confeccionar a máscara com um produto para 
desinfecção, como álcool à 70% ou com uma solução 
de hipoclorito de sódio;

• Depois de pronta, lave 
a máscara com água e 
sabão e, após secar, 
passe com ferro quente;

• Para minimizar os riscos de alergia, não faça uso de 
essências ou perfumes na máscara.



COMO USAR?

• Faça a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70% antes de 
colocar a máscara;

• Verifique se a máscara está limpa e sem rupturas;
• Prenda o elás�co atrás das orelhas ou amarrando os cordões atrás da cabeça e da nuca 

(não cruze as �ras ou o elás�co, pois a máscara pode não ficar bem ajustada no rosto);
•  Ajuste a máscara cobrindo totalmente o queixo e o nariz, sem deixar espaço nas 

laterais;
•  Evite tocar na máscara, se tocar, realize imediatamente a higienização das mãos;

•  Evite re�rar a máscara, só o faça se precisar trocar por outra; 
•  Não ultrapasse o tempo máximo de 3 horas de uso;
•  Trocar sempre que a máscara es�ver suja, úmida ou com dificuldade para respirar;
•  Evite falar constantemente para não umedecer a máscara rapidamente;
•  Leve uma sacola para colocar a máscara suja, caso precise trocá-la;
•  Evite usar batom ou outra maquiagem durante o uso da máscara.



COMO REMOVER?

• Faça a higienização das mãos com água e sabão ou com álcool em gel 70%, secando-as 
bem;

•  Remova a máscara pelo laço ou nó da parte de trás, ou pelos elás�cos atrás da orelha;
•  Evite tocar na parte da frente da máscara;
•  Higienize novamente as mãos.

COMO LAVAR?

• Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 
2,5%) por 30 minutos (exemplo de diluição: 10 ml de água sanitária para 500 ml de 
água potável);

• Enxágue a máscara em água corrente, depois lave com água e sabão;
• Evite torcer a máscara com força e coloque para secar;
• Após secar, passe a máscara com o ferro quente e armazene em um saco plás�co ou 

algum recipiente fechado.

APESAR DE PODEREM SER REUTILIZADAS, EXISTEM ALGUMAS RECOMENDAÇÕES:

• Evite fazer mais que 30 (trinta) lavagens;
• Lave a máscara separadamente de outras roupas;
• Descarte a máscara sempre que apresentar sinais de desgaste (perda de elas�cidade 

das hastes de fixação ou deformidade no tecido);
• As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser descartadas após o uso;
• Para descartar uma máscara usada, coloque-a em um saco papel ou plás�co ou em 

uma lixeira com tampa.

OBSERVAÇÕES

• As máscaras cirúrgicas e do �po N95/PFF2 devem ser 
des�nadas aos profissionais de saúde que estão 
trabalhando no combate à COVID-19;

•  O uso da máscara caseira deve ser combinadas com 
medidas preven�vas adicionais como o distanciamento 
social, a higienização das mãos e a adoção da e�queta 
respiratória.
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