Guia Prático para Confecção, Uso e
Higienização de Máscaras de Tecido
Para você proteger sua saúde contra o coronavírus

Este Guia Prático acompanha a Nota Técnica sobre
‘Uso de máscaras de tecido em locais públicos frente à COVID-19’

https://bit.ly/3cbN0k5
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APRESENTAÇÃO
Olá!

Nós somos a “Rede CoVida – Ciência, Informação e Solidariedade”1 que nasceu para colaborar
com a sociedade por meio da divulgação de informações confiáveis sobre a grave pandemia do novo
coronavírus. Este vírus causa uma doença respiratória aguda, sendo bastante grave em alguns casos,
chamada COVID-19 (Doença Coronavírus 2019).
Como ainda não existe uma vacina ou um remédio específico para curar a COVID-19, e, principalmente
pela fácil transmissão do novo coronavírus, todos os países estão adotando medidas para diminuir a
transmissão do vírus. Essas medidas incluem a recomendação para que as pessoas fiquem em casa
e que redobrem os cuidados com a higiene.
Como esta doença é respiratória, a principal via de transmissão é pelo contato com gotículas
produzidas pela respiração, fala, tosse ou espirro de uma pessoa contaminada. O contágio pode
acontecer mesmo que a pessoa ainda não apresente sintomas. Por isso, uma das formas de evitar
esta transmissão “invisível” é proteger o nariz e a boca com o uso de máscaras de tecido que cubram
essas regiões do rosto.
A Rede Covida elaborou este Guia Prático para Confecção, Uso e Higienização de Máscaras de Tecido
para estimular que mais pessoas protejam a si mesmas e à sociedade da contaminação pelo novo
coronavírus.
1. A Rede CoVida é uma iniciativa conjunta do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação Osvaldo Cruz (Cidacs/Fiocruz) e da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), com apoio de colaboradores de outras instituições de pesquisa nacionais e internacionais.
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O QUE SÃO E PARA QUE SERVEM
AS MÁSCARAS DE TECIDO?
As máscaras de tecido funcionam como
uma barreira física à transmissão do novo
coronavírus. Estudos científicos sugerem
que, mesmo que elas bloqueiem uma
proporção menor de partículas virais do que
as máscaras cirúrgicas, as máscaras de
tecido podem ser um importante instrumento
na contenção da doença se a maioria ou
de preferência todas as pessoas usarem
máscaras em locais públicos.
Comparadas às máscaras cirúrgicas, as
máscaras de tecido são mais confortáveis
e têm a grande vantagem de poderem ser
lavadas e reutilizadas. Isso permite que um
maior número de pessoas possa usá-las,
pelo seu menor custo e porque elas podem
até ser fabricadas em casa.

@elleevan

@gabriela.carvalhos
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COMO FAZER UMA
MÁSCARA DE
TECIDO?
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@elleevan

@gabriela.carvalhos

Há vários modelos de
máscaras para você
confeccionar ou encomendar
com uma costureira.
Separamos dois modelos
simples para que você escolha
o de sua preferência.

MODELO 1: Dupla face
costurada com elástico

@falavio_

Quais os materiais necessários?

• Linha e agulha ou máquina de
costura.

• O tecido de lençóis, fronhas
e camiseta (de algodão)
funcionará muito bem.
• Empilhe os dois retângulos
e costure como se fosse um
único pedaço de tecido.

26 cm

14 cm

19 cm

@elleevan

• De preferência, use tecido
de algodão com trama bem
fechada, como tricoline puro,
ou malha 30.1 cardada.

18 cm

• Aproximadamente 28 cm
de elástico (14 cm pra cada
lado) ou dois elásticos usados
para amarrar os cabelos ou
borrachinhas de dinheiro;

Observações

16 cm

• Dois cortes de tecido 100%
algodão com as medidas de
26 cm de comprimento x 16 cm
de largura. Se ficar grande (a
depender do tamanho do rosto do
usuário), e for necessário reduzir
um pouco o tamanho, sugerimos:
23 cm de comprimento (de um
lado) x 19 cm de comprimento (do
outro lado) x 18 cm de altura;

23 cm

SUMÁRIO
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PASSO A PASSO
MODELO 1

Faça a bainha dos tecidos: dobre e
costure a bainha superior e inferior
do retângulo. As bainhas devem
ter cerca de 0,5 cm. Em seguida,
dobre a camada dupla de tecido
nas laterais, e costure uma bainha
um pouco maior, com cerca de 1,2
cm, criando um túnel por onde os
elásticos passarão.
@elleevan

1
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Passe um elástico com cerca de 16 cm de
comprimento de cada lado da máscara
através do túnel criado pela bainha. Estes
serão os laços da orelha. Use uma agulha
grande ou um grampo para passar a linha.
Amarre bem as pontas.
• Não tem elástico? Use elásticos
de cabelo ou barbantes de algodão
(outros materiais são mais difíceis para
higienizar) um pouco mais longos, que
podem ser amarrados atrás da cabeça.

3

@elleevan

Puxe o elástico com cuidado para que
os nós fiquem por dentro da bainha.
Ajuste os lados da máscara no elástico,
frisando-a um pouco, e ajuste para que a
máscara cubrindo completamente sua e
seu nariz.
@elleevan
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Quais os materiais necessários?

50 cm

MODELO 2:
Bandana sem costura

• Bandana ou lenço de pano
quadrado (ou outro corte de tecido
de algodão) com aproximadamente
50 cm x 50 cm;

50 cm

• Dois elásticos de cabelo ou
borrachinhas de dinheiro;
• Tesoura (se você estiver cortando
o seu próprio tecido de pano).

@gabriela.carvalhos
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PASSO A PASSO

1

MODELO 2

Dobre a bandana ou o lenço no meio e marque a dobradura.

2

Abra a bandana e faça uma dobra de cima para o meio e outra
de baixo para o meio. Marque sempre as dobraduras.

3

Em seguida insira os elásticos nas laterais.

4

Dobre cada uma das laterais para o meio.

5

Com a tesoura, faça um furo em uma das pontas em tamanho
suficiente para que seja possível a outra ponta passar e ficar
presa.

6

Ajuste a máscara ao rosto, cobrindo completamente a boca e o
nariz e prenda os elásticos nas orelhas como se fossem alças.

2

3
@elleevan

1

4

5

6
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COMO HIGIENIZAR AS MÁSCARAS DE TECIDO?

@falavio_

As máscaras de tecido têm a grande vantagem de serem reutilizáveis.
Agora que você já tem sua máscara veja como higienizá-la.
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Lembre-se
Sua máscara deve ser
lavada após cada uso.

1

Coloque a máscara de molho por 20 a 30
minutos em água e sabão (de preferência
neutro). Ela pode ser lavada em um balde ou
uma bacia, ou até mesmo colocada na
máquina de lavar.

2

Enxágue em água corrente e coloque para
secar, se possível ao sol.

3

Depois que secar, se possível, passe a máscara
com ferro bem quente, em ambos os lados
(isso é uma garantia a mais para matar o
vírus). Passe o ferro apenas na parte de tecido,
preservando os elásticos.

4

Guarde a máscara em um saco plástico limpo
e fechado e a mantenha segura até a próxima
utilização.

Após aprender a fazer e a
higienizar sua máscara de
tecido, é importante saber qual
a forma correta de uso para
que ela funcione como uma
barreira de proteção. Todas as
recomendações a seguir são
para evitar que você, sem querer,
contamine a máscara e ela, em
vez de te proteger, possa vir a
ser uma fonte de contágio do
novo coronavírus.

@falavio_

COMO USAR
MÁSCARAS DE
TECIDO?

Lembre-se
Este vírus é muito contagioso e
que todo cuidado é necessário!
SUMÁRIO
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Sempre que for usar a máscara:

1

2

3
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Lave bem as suas mãos (durante pelo menos
30 segundos) com água e sabão ou sabonete
antes de tocá-la (ou use álcool 70º em gel ou
líquido, caso esteja em um local onde não seja
possível lavá-las).

4

Durante o uso evite encostar as
mãos na máscara. Se isso ocorrer
acidentalmente, procure não tocar nos
olhos, no nariz ou na boca, até que
tenha lavado as mãos (ou passado
álcool 70º em gel ou líquido).

5

A máscara deve ser trocada a cada
3 ou 4 horas, ou antes, se estiver
umedecida. Por isso, o ideal é levar
com você outra máscara de reserva
protegida por um saco plástico.

6

Para remover a máscara, lave
novamente as mãos e a retire pelas
alças ou elásticos laterais.

7

Não esqueça: A máscara deve ser
lavada antes de ser usada novamente.

A máscara deve estar limpa e pronta para o uso.

Quando colocar a máscara, evite tocá-la na
parte da frente e a manuseie sempre pelos
elásticos ou alças laterais. Ela deve cobrir
totalmente a boca e o nariz e permanecer
bem ajustada ao rosto, sem deixar espaços
nas laterais.

Lembre-se

ALGUMAS DICAS

• A máscara de tecido é um item de higiene de uso pessoal, por isso
nunca compartilhe a sua com outras pessoas.

• Caso sinta algum incômodo,
porque ainda não tem hábito de
usar máscara de tecido, mantenha a
calma e respire devagar. Sugerimos
que você treine o uso da máscara
em casa.

• O uso de máscaras de tecido não substitui o distanciamento social.
Enquanto ele durar, só saia em caso de extrema necessidade (ou se
não puder trabalhar em casa).
• As máscaras de tecido não são recomendadas a pessoas já
contaminadas pelo novo coronavírus. Pessoas que testaram positivo
para o coronavírus devem obedecer medidas mais rígidas de
isolamento social e usar máscaras cirúrgicas com maior poder de
filtração a fim de proteger outras pessoas.

• Em caso de suor, busque enxugar
o rosto com o braço e sem tocar na
máscara.

• O uso de máscaras ou protetores faciais por crianças menores
de 2 anos é contraindicado, pois elas podem deslocar o protetor
com facilidade, bloqueando a boca e o nariz. E isso pode causar
sufocamento ou asfixia.

• Se você usa óculos, eles devem
ficar por cima da máscara.

@elleevan

Para evitar a infecção por
coronavírus, fique em casa!
Se precisar sair, não esqueça de
colocar sua máscara de tecido!
Proteja-se, cuide da sua saúde
e de sua comunidade!
SUMÁRIO
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OUTROS PRODUTOS DA REDE COVIDA:

• Boletim CoVida – publicação quinzenal que, a partir da análise de
um tema central, reúne os principais achados de pesquisa da Rede
• Webinários – semanalmente a Rede CoVida organiza webinários
sobre os mais diversos temas em relação à Covid-19. Todos os vídeos
ao vivo podem ser encontrados em http://youtube.com/cidacsfiocruz
• Notas Técnicas e Relatórios – Todos os documentos produzidos
pelos pesquisadores da Rede podem ser encontrados no link:
https://covid19br.org/relatorio/
• Newsletter Ferramentas Covid-19 - voltada para jornalistas, a
newsletter é semanal e traz dicas, webinários, informações práticas
e confiáveis, além de produções originais da Rede, para aprimorar a
cobertura jornalística da pandemia. Conheça e se inscreva:
https://covid19br.substack.com/

Mais sobre a Rede e seus pesquisadores pode ser encontrado em
https://covid19br.org/sobre/
Site: https://covid19br.org
Facebook: https://www.facebook.com/redecovida/
Instagram: https://www.instagram.com/redecovida/
Youtube: https://www.youtube.com/RedeCovida
Twitter: https://twitter.com/rede_covida
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