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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

 

 

São Sebastião do Caí, 03 de abril de 2020. 

 

NOTA TÉCNICA SOBRE O USO E FABRICAÇÃO DE MÁSCARAS CASEIRAS 

 

O MINISTÉRIO DA SAÚDE recomenda que máscaras cirúrgicas e N95/PFF2 sejam 

priorizadas para profissionais da área da saúde para garantir a manutenção do serviço 

da saúde. 

Nesse sentido sugere se que a população possa produzir as suas próprias máscaras 

caseiras em tecido de algodão, tricoline ou TNT. Devem ser em camada dupla com 

elástico ou outra forma deste que fique adaptada cobrindo a boca e nariz. 

Modelo (sugestão): 

 

Faça um mole em papel de forma no qual o tamanho da máscara permita cobrir a boca 

e nariz seguindo estas recomendações: 

� Medida de 21 cm de altura e 34 cm largura;  

� Faça a máscara em tecido duplo; 

� Prenda e costure nas bordas elástico ou amarras. 



AS MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DA MÁSCARA CASEIRA FAZEM A 

DIFERENÇA PARA A EFICIÊNCIA DA INICIATIVA. 

DESTA FORMA OS SEGUINTES CUIDADOS DEVEM SER UTILIZADOS. 

� A máscara é de uso individual; 

� Deve cobrir a boca e nariz, bem ajustado; 

� Enquanto estive utilizando a máscara evite tocá-la na rua, não fique ajustando 

a máscara na rua; 

� Ao chegar em casa, lave a mãos com água e sabão, secando as bem, antes de 

retirar máscara; 

� Remova a máscara pegando pelo elástico ou nó na parte traseira, evitando 

tocar na parte da frente; 

� Faça a imersão da máscara em água sanitária 2 á 2,5% na diluição de 20 ml de 

água sanitária por litro de água, deixando imerso por 30 minutos; 

� Após o tempo de imersão realizar o enxágüe com água corrente e lavar com 

água e sabão; 

� Após lavar a máscara, lavar as mãos com água e sabão; 

� A máscara deve estar seca para sua reutilização; 

� Após secar, passar com ferro quente acondicionar em saco plástico; 

� Trocar sempre a cada duas horas ou se tiver umidade/sujidades;  

� Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou 

funcionalidade comprometida; 

� Aos sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova máscara deve ser 

feita ou adquirida. 

 

 



O USO DAS MÁSCARAS CASEIRAS É MAIS UMA INTERVENÇÃO A SER 

IMPLEMENTADA JUNTO COM AS DEMAIS MEDIDAS RECOMENDADAS PELO 

MINISTÉRIO DA SAÚDE COM O DISTANCIAMENTO SOCIAL, ETIQUETA RESPIRATÓRIA, 

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS VISANDO INTERROMPER O CICLO DO COVID -19. 

 

Nesse sentido, o MINISTÉRIO DA SAÚDE adere e reforça a iniciativa 

organizada pela sociedade, chamada “MASCARA PARA TODOS” (#Masks4AII) e 

reforça o lema “EU PROTEJO VOCÊ E VOCÊ ME PROTEGE” 

Fonte:  
 
Lei nº 13.969, de 06 de fevereiro de 2020.  
Portaria nº 327, de 24 de março de 2020. 
  
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 356, de 23 de março de 2020 
 
Testing the Efficacy of Homemade Masks: Would They Protect in an Influenza 
Pandemic? https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/0921A05A69A9419C862FA2F35F819D55/S1935789313000438a.pd
f/testing_the_efficacy_of_homemade_masks_would_they_protect_in_an_influenza_p
andemic.pdf  
 
Chin, A., Chu, J., Perera, M., Hui, K., Yen, H.-L., Chan, M., Peiris, M., & Poon, L. (2020). 
Stability of SARS-CoV-2 in different environmental conditions. MedRxiv, 
2020.03.15.20036673. https://doi.org/10.1101/2020.03.15.20036673  
 
SARS-CoV-2 Viral Load in Upper Respiratory Specimens of Infected Patients 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001737 
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