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I. INTRODUÇÃO 
Sob a emergência de saúde pública internacional relacionada ao vírus SARS-CoV-2, causador da 

Covid 19, a Anvisa estabeleceu diversas medidas excepcionais e temporárias visando facilitar o acesso pela 
população a produtos auxiliares na prevenção do contágio, e avaliadas do ponto de vista da relação risco - 
beneHcio como favoráveis aos pacientes e à população em geral. 

O coronavírus pode ser espalhado por goMculas suspensas no ar quando pessoas infectadas 
conversam, tossem ou espirram. Essas goMculas podem ter sua formação diminuída pelo uso de máscaras não 
profissionais. Estas máscaras atuam como barreiras Hsicas, diminuindo a exposição e o risco de infecção para a 
população em geral. 

Importante destacar que as máscaras profissionais (material médico cirúrgico industrializado) 
devem ter seu uso dedicado e exclusivo aos profissionais de saúde e pacientes contaminados, onde as 
mascaras não profissionais não tem uVlidade. 

A Anvisa, com a finalidade de promover e apoiar as ações para a saúde pública, elaborou estas 
orientações sobre máscaras faciais para uso não profissional. 

O efeito protetor por máscaras é criado por meio da combinação do potencial de bloqueio da 
transmissão das goMculas, do ajuste e do vazamento de ar relacionado à máscara, e do grau de aderência ao 
uso e descarte adequados da máscara transmiVda também para leigos, incluindo crianças, apesar do ajuste 
imperfeito e da adesão imperfeita.  

Assim, máscaras faciais não-hospitalares não fornecem total proteção contra infecções, mas 
reduzem sua incidência. Especialistas apontam que mesmo pequenas medidas para reduzir transmissões têm 
grande impacto na atual pandemia, especialmente quando combinadas com medidas prevenVvas adicionais, 
que SÃO ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIAS, como  higienizar as mãos e adotar as medidas de higiene 
respiratória/eVqueta da tosse: se tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com cotovelo flexionado ou lenço 
de papel; uVlizar lenço de papel descartável para higiene nasal (descartar imediatamente após o uso e realizar 
a higiene das mãos); evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca e realizar a higiene das mãos com água e 
sabonete ou  preparação alcoólica a 70%. 

 As máscaras de pano feitos com itens domésVcos ou feitos em casa com materiais comuns e de 
baixo custo podem ser usados como uma medida voluntária adicional de saúde pública. 

As máscaras de uso não profissional não são máscaras cirúrgicas ou respiradores N-95. Esses são 
suprimentos essenciais que devem conVnuar reservados para os profissionais de saúde e outros socorristas, 
conforme recomendado nas orientações atuais do Ministério da Saúde. 

A máscara deve ser feita nas medidas corretas, devendo cobrir totalmente a boca e nariz, sem 
deixar espaços nas laterais. Também é importante que a máscara seja uVlizada corretamente, não devendo ser 
manipulada durante o uso e deve-se lavar as mãos antes de sua colocação e após sua reVrada. 

Seguindo as recomendações a seguir, as máscaras faciais de uso não profissional podem ser 
produzidas em casa, adquiridas no comércio ou diretamente das artesãs. 
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Usar uma máscara pode ser “uma medida adicional de proteção para quem precisa sair", disse 

Antonio Barra Torres, Diretor Presidente- subs?tuto da Anvisa, é mais ação que o cidadão pode fazer, além 

das demais medidas preven?vas. 

II. INDICAÇÃO/PÚBLICO ALVO  

Qualquer pessoa pode fazer uso de máscaras faciais de uso não profissional, inclusive crianças e 
pessoas debilitadas, desde que respeitadas a tolerância, o ajuste e a higiene do material. Recomenda o 
uso em locais públicos (por exemplo, supermercados, farmácia e no transporte público). 

O profissional de saúde também poderá indicar a uVlização da máscara não profissional nas condições 
de exposição que ele indicar como adequada. 

Quatro regras básicas devem ser seguidas:  

a. a máscara é de uso individual e não deve ser comparVlhada; 

b. deve-se desVnar o material profissional (máscaras cirúrgicas e do Vpo N95 ou equivalente) para os 
devidos interessados: pacientes com a COVID-19, profissionais de saúde e outros profissionais de 
linha de frente em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contágio; 

c. as medidas de higiene e a limpeza das máscaras não profissionais em tecido e a eliminação 
periódica das descartáveis são ações importantes de combate à transmissão da infecção; e 

 fazer a adequada higienização das mãos com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70%. 

IMPORTANTE: mesmo de máscara, mantenha distância de mais de 1 (um) metro de outra pessoa. 

III. CONTRA-INDICAÇÃO 

As máscaras faciais de uso não profissional não devem ser uVlizadas pelos: 

a. profissionais de saúde durante a sua atuação; 

b. pacientes contaminados ou suspeitos (com sintomas); 

c. pessoas que cuidam de paciente contaminados; 
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d. crianças menores de 2 anos, em pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, 
incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência; 

e. demais pessoas contraindicados pelo profissional de saúde. 

Sigam as orientações da 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) . hwp://porta l .anvisa.gov.br/documents/33852/271858/
Nota+T%C3%A9cnica+n+04-2020+GVIMS-GGTES-ANVISA/ab598660-3de4-4f14-8e6f-b9341c196b28 

IV. TIPOS DE TECIDOS 

Para fins de ampliar o acesso é importante que a máscara tenha baixo custo. 

Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéVcos, o que faz 
a recomendação recair preferencialmente por tecidos que tenham praVcamente algodão na sua 
composição.  

Informações quanto a composição dos tecidos: 

a. 100% Algodão- caracterísVcas finais quanto a gramatura: 
I. 90 a 110 (p/ ex, usadas comumente para fazer lençóis de meia malha 100% algodão); 
II. 120 a 130 (p/ ex,usadas comumente para fazer forro para lingerie); e   
III. 160 a 210 (p/ ex, usada para fabricação de camisetas). 

b. Misturas - composição 
I. 90 % algodão com 10 % elastano; 
II. 92 % algodão com 8 % elastano; 
III. 96% algodão com 4 % elastano.  

Para a produção de máscaras faciais não profissionais pode ser uVlizado Tecido Não Tecido (TNT) sintéVco, 
desde que o fabricante garanta que o tecido não causa alergia, e seja adequado para uso humano. Quanto 
a gramatura de tal tecido, recomenda-se gramatura de 20 - 40 g/m². É recomendável que o produto 
manufaturado tenha 3 camas: uma camada de tecido não impermeável na parte frontal, tecido respirável 
no meio e um tecido de algodão na parte em contato com a superHcie do rosto. 

V. PROCEDIMENTOS DE PRODUÇÃO 
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Na internet há inúmeros vídeos/tutoriais ensinando como a população pode fazer máscaras, inclusive 
modelos e moldes que podem ser baixados gratuitamente. Há orientações passo-a-passo de como 
fazer máscaras para pacientes, por exemplo, em tratamento quimioterápico, que podem ser uVlizadas 
para a pandemia da COVID-19. 

A Rede SENAI de inovação também vem contribuindo com publicações de instruções para fabricar 
máscaras faciais. Neste contexto, incenVvamos uVlizar as orientações no portal da indústria. 

Recomendamos fazer um molde em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a 
boca e nariz, e seguir as orientações de higiene durante a confecção e uso das máscaras faciais. Limpe 
as superHcies de trabalho com um produto para desinfecção, como preparação alcoólica a 70% ou 
hipoclorito de sódio a 1%. Após a confecção da máscara de pano é importante que a mesma seja 
lavada com água e sabão e passada com o ferro quente. Para minimizar os riscos de alergias, não use 
essências ou perfumes. 

Para as máscaras faciais para uso não profissional que serão comercializadas, os fabricantes devem 
atender aos requisitos de qualidade do tecido, determinação de forma qualitaVva, da irritabilidade 
dérmica (primária e cumulaVva) provocada pelo tecido, bem como as medidas padronizadas para o 
tamanho das máscaras.  Neste senVdo, referimos a uVlização das normas da ABNT - Associação 
Brasileira de Normas Técnicas. 

O design da máscara facial deve ser confortável e eficiente: deve estar bem adaptada ao rosto, para 
que se evite sua recolocação toda hora, lembrando que seu uso é por um período de poucas horas, em 
situações de saída da residência, e sempre se respeitando a distâncias entre as pessoas preconizado 
pelo Ministério da Saúde ou Organização Mundial da Saúde. 

VI. FORMA DE USO 

É recomendável que cada pessoa tenha entorno de 5 máscaras de uso individual 

Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:  

a. assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas); 
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b. fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação álcoólica a 
70%/ (cubra todas as superHcies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas); 

c. tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve executar imediatamente a 
higiene das mãos; 

  

d. cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais; 

e. manter o conforto e espaço para a respiração;  

f. evitar uso de batom ou outra maquiagem ou base durante o uso da máscara. 

VII. ADVERTÊNCIAS 

a. não uVlizar a máscara por longo tempo, (máximo de 3 horas);  

b. trocar após esse período e sempre que Vver úmida, com sujeira aparente, danificada ou se 
houver dificuldade para respirar; 

c. higienizar as mãos com água e sabonete ou preparação alcoólica a 70% ao chegar em casa;  

d. reVre a máscara e coloque para lavar; 

e. repita os procedimentos de higienização das mãos após a reVrada da máscara; e 

f. não comparVlhe a sua máscara, ainda que ela esteja lavada. 

VIII. LIMPEZA 

Ao contrário das máscaras descartáveis, as máscaras de tecido podem ser lavadas e reuVlizadas 
regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) lavagens. 
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a. a máscara deve ser lavada separadamente; 

b. lavar previamente com água corrente e sabão neutro; 

c. deixar de molho na água, sabão e água sanitária ou equivalente (recomenda de 20 a 30 
minutos); 

d. secar; 

e. passar com ferro quente; 

f. guardar em um recipiente fechado. 

IX. DESCARTE 

Descarte a máscara a de pano ao observar perda de elasVcidade das hastes de fixação, ou deformidade 
no tecido que possam causar prejuízos à barreira. 

As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser descartáveis após o uso. 

Para removê-la, manuseie o elásVco ao redor das orelhas, não toque não a parte frontal da máscara e 
jogue fora imediatamente em um saco papel ou plásVco fechado ou em uma lixeira com tampa. 

Evite tocar a superHcie do saco de papel ou plásVco após o descarte da máscara, não toque no rosto ou 
em superHcie, lave imediatamente as mãos com água e sabonete novamente ou proceda a 
higienização com preparação alcoólica a 70% 

X. MEDIDAS PREVENTIVAS 

O uso de máscara não reduz ou subsVtui a necessidade das medidas de higiene preconizadas e a 
manutenção do distanciamento de mais de 1 (um) metro entre as pessoas.  

Importante que todas as pessoas, sigam: 

a. as medidas de higiene já estudadas e estabelecidas; 

b. limpe as mãos frequentemente; lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 
segundos, especialmente depois de estar em um local público ou depois de assoar o nariz, 
tossir ou espirrar. Se água e sabonete não esVverem prontamente disponíveis, use uma 
preparação alcoólica a 70%, cubra todas as superHcies de suas mãos e esfregue-as juntas até 
que se sintam secas; 
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c. evite tocar nos olhos, nariz e boca; 

d. limpe e desinfete as superHcies frequentemente tocadas diariamente - mesas, maçanetas, 
interruptores de luz, bancadas, mesas, telefones, teclados, banheiros, torneiras, pias, etc. Se as 
superHcies esVverem sujas, limpe-as com detergente ou sabão e água antes da desinfecção; e 
para desinfetar, use produtos domésVcos comuns registrados na Anvisa e apropriados para a 
superHcie; 

e. siga à as normas do Ministério da Saúde divulgadas no site: hwps://coronavirus.saude.gov.br 

XI. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
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hwps://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/cartaz-como-fazer-
higiene-das-maos-com-preparacao-alcoolica-e-com-sabonete-liquido-e-agua 

XII. REFERÊNCIAS 
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1. hwps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-ge~ng-sick/diy-cloth-face-
coverings.html 

2. hwps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arVcles/PMC2440799/ 

3. hwps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arVcles/PMC2662657/ 

4. h w p s : / / w w w . r e s e a r c h g a t e . n e t / p u b l i c a V o n /
306273046_EvaluaVng_the_efficacy_of_cloth_facemasks_in_reducing_parVculate_mawer_exp
osure 
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258525804_TesVng_the_Efficacy_of_Homemade_Masks_Would_They_Protect_in_an_Influenz
a_Pandemic 

7. hwps://pfarma.com.br/noVcia-setor-farmaceuVco/saude/5281-mascara-caseira.html 

8. hwps://academic.oup.com/jid/arVcle/201/4/491/861190 

9. hwp://revodonto.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arwext&pid=S1808-52102016000200003 

10. Manual de Têxteis Técnicos-Classificação, IdenVficação e Aplicações, ABINT-Associação 
Brasileira das Indústrias de Não Tecidos e Tecidos técnicos 2005 

11.  Guia de Implementação Guia de Normalização Para Confecção-ABNT/SEBRAE 

12. CarVlha de costurabilidade, uso e conservação de tecidos para decoração-Comitê Tex brasil 
Decor. 
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