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O QUE VAMOS REVER NESTE MATERIAL?

✔Quais são os tipos de 
máscaras?

✔Quais suas indicações, 
aspectos positivos e 

negativos?



RECORDANDO…



ATENÇÃO:
● O uso da máscara não substitui: 

●  a higienização frequente das 
mãos

●  a indicação de nunca 
compartilhar objetos de uso 
pessoal

●  o distanciamento de, no mínimo, 
1,5 metros entre as pessoas

● o isolamento social



Vídeos interessantes

• Uso de máscaras:

Geral: https://www.youtube.com/watch?v=U287ei46kZ0
OMS: https://www.youtube.com/watch?v=96mXibiZvE4
Guarda: https://www.youtube.com/watch?v=ULPoDscXs0o
Higienização: https://www.youtube.com/watch?v=H4JJOeu1fTQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Jvir28tHk0U

https://www.youtube.com/watch?v=U287ei46kZ0
https://www.youtube.com/watch?v=96mXibiZvE4
https://www.youtube.com/watch?v=ULPoDscXs0o
https://www.youtube.com/watch?v=H4JJOeu1fTQ


TIPOS DE MÁSCARAS E
OUTRAS 

RECOMENDAÇÕES



INDICAÇÕES

▪ Máscara de tecido: controle de fonte*

▪ Máscara cirúrgica: controle de fonte* e 
proteção ocupacional contra gotículas

▪ Máscara N95 e PPF2: proteção ocupacional 
contra aerossóis.

* FONTE: se refere a pessoa que pode ter o vírus 
(confirmado ou não)



ATENÇÃO!!!

▪ As máscaras cirúrgicas,  
N95 e PFF2 são 
recomendadas para 
assistência à saúde, isto é, 
para os profissionais de 
saúde que atendem 
pacientes com COVID-19 
confirmada ou suspeita 
(proteção contra gotículas e 
risco de contaminação por 
aerossóis)

WHO, 2020, CDC, 2021, ANVISA, 2021



Como escolher sua máscara?
SIM NÃO

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html



MÁSCARA DE TECIDO

▪ Fácil de obter e com custo baixo

▪ Confortável

▪ Permite reuso e higienização

▪ Falhas de ajuste a face, 
permitindo o escape de vírus

▪ A proteção oferecida pela 
máscara pode ser variável 
dependendo da composição do 
tecido e modelo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html



MÁSCARA DE 
TECIDO

Lave as mãos antes de 
tocar a máscara

COMO UTILIZAR UMA MÁSCARA DE TECIDO 
DE FORMA SEGURA

O QUE VOCÊ DEVE 
FAZER

Verificque se a máscara não está 
danificada, suja ou molhada

Ajuste a máscara na face de 
modo  sem que haja 

aberturas nas laterais
Cubra a boca, o nariz e 

o queixo
Evite tocar a máscara Lave as mãos antes 

de retirar a máscara
Retire a máscara pelos 

elásticos localizados atrás 
das orelhas ou da cabeça

Ao retirar a máscara, 
mantê-la longe do 

rosto

Retire a máscara 
do saco plástico 
pelos ellásticos

Lave a máscara com 
sabão ou detergente, 
preferencialmente em 

ágia quente, pelo menos 
uma vez ao dia

Lave as mãos 
depois de retirar a 

máscara

As máscaras de tecido podem proteger as pessoas 
que estão próximas à você. Para proteger e 

impedir a propagação da COVID-19, mantenha 
pelo menos um metro de distância de outras 

pessoas,  lave as mãos com frequência e evite 
tocar o rosto e a máscara

Guarde a máscara em um 
saco plástico limpo e de facil 
fechamento se a mesma não 
estiver suja ou molhada e se 

há previsão de reutilizá-la



MÁSCARA DE 
TECIDO

Não use máscara 
danificada

COMO UTILIZAR UMA MÁSCARA DE TECIDO 
DE FORMA SEGURA

O QUE VOCÊ NÃO 
DEVE FAZER

Não use máscara 
com elástico frouxo

Não use  a máscara 
abaixo do nariz

Não remova máscara 
em locais que haja 

presença de pessoas 
a menos de 1 metro 

de distância

Não use máscara 
que dificulte a 

respiração

Não use máscara 
suja ou molhada

Não compartilhe 
sua máscara com 

outras pessoas

A máscara de tecido pode proteger as pessoas ao 
redor de você. Para que você se proteja e previna 

a propagação da COVID-19, lembre de manter  
pelo menos 1 metro de distância de outras 

pessoas, lave as mãos com frequência e evite 
tocar o rosto e a máscara



MÁSCARA CIRÚRGICA

▪ Fácil de obter e com custo 
baixo/moderado

▪ Confortável

▪ Conveniente

▪ Ajuste de nariz

▪ Falhas de ajuste a face, permitindo 
o escape de vírus

▪ Descartável-Uso único (acarretando 
em aumento de resíduos no meio 
ambiente)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html



MÁSCARA N95/PFF2

▪ Alta capacidade de filtração ▪ Desconfortável para o uso (risco de 
lesões de pele e dificuldade de 
respiração)

▪ Alto custo

▪ Descartável (acarretando em 
aumento de resíduos no meio 
ambiente)

▪ Falhas de ajuste a face, permitindo 
o escape de vírus

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
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