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1. PROTEÇÃO CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

A pandemia ocasionada pelo novo coronavírus COVID-19 vem ocasionando 

mudanças na rotina diária das pessoas quanto as medidas de combate a disseminação e a 

proteção individual e social.  Dentre as medidas individuais, os dispositivos de proteção 

respiratória são essenciais na proteção contra infecções em profissionais de saúde com 

alto risco de contrair a infecção do COVID-19. No entanto, por ser uma situação nova, as 

recomendações no uso desses dispositivos são controversos e os dados epidemiológicos 

sobre sua eficácia relativa contra o COVID-19 ainda são limitados (Bartoszko et al., 

2020). 

Diante do cenário de pandemia, de ansiedade e de necessidade de proteção individual 

da população como um todo assim como a escassez dos dispositivos no combate a 

pandemia para os profissionais de saúde, a busca pelas máscaras caseiras tem sido 

discutida. As máscaras de pano são baratas e amplamente utilizadas nos países em 

desenvolvimento para proteger da poluição por partículas, embora existam dados 

limitados sobre sua eficácia. 

 

 



As máscaras caseiras têm sido utilizadas em outros países em caso de surtos de 

infecção ou de poluição pela população cotidianamente. Entretanto Segundo a OMS 

(2020), a utilização de máscaras na pandemia atual só deve ser realizada em pessoas 

saudáveis somente se estiver cuidando de uma pessoa com suspeita de infecção por 

COVID-19 ou se estiver tossindo ou espirrando. Além disso, afirma que as máscaras são 

eficazes somente quando usadas em combinação com a limpeza frequente das mãos com 

álcool a 70% ou água e sabão. 

A ANVISA por meio da Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020 

recomenda que as máscaras de tecido não são recomendadas em serviços de saúde, sob 

qualquer circunstância. Entretanto, o Ministério da Saúde vem estimulando a população 

a produzirem suas próprias máscaras de proteção, uma vez que não há máscaras cirúrgicas 

suficientes para todos. Essa medida visa garantir que as máscaras produzidas pela 

indústria sejam disponibilizadas prioritariamente para os profissionais de saúde e para 

evitar que contaminem outras pessoas.  

Dessa forma, essa nota técnica tem como objetivo avaliar evidências sobre o uso de 

máscaras caseiras na redução da propagação e/ou na proteção de infecção pelo COVID-

19. 

  

2. METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

Utilizou-se para a busca de evidências as bases de dados PUBMED, COCHRANE, e 

a base secundária UP TO DATE, assim, como pesquisas nos sites da OMS (Organização 

Mundial de Saúde) e ANVISA. Artigos essenciais descrito nas referências bibliográficas 

dos artigos encontrados nessas bases também foram utilizados. Os descritores utilizados 

foram os seguintes: 

 

Search: (HEALTH) AND (MASK) 

((((("health"[MeSH Terms] OR "health"[All Fields]) OR "health s"[All Fields]) OR 

"healthful"[All Fields]) OR "healthfulness"[All Fields]) OR "healths"[All Fields]) AND 

(("masks"[MeSH Terms] OR "masks"[All Fields]) OR "mask"[All Fields]) 

 

Search: ((HEALTH) AND (MASK)) AND (COVID19) 

(((((("health"[MeSH Terms] OR "health"[All Fields]) OR "health s"[All Fields]) OR 

"healthful"[All Fields]) OR "healthfulness"[All Fields]) OR "healths"[All Fields]) AND 



(("masks"[MeSH Terms] OR "masks"[All Fields]) OR "mask"[All Fields])) AND 

(("covid 19"[Supplementary Concept] OR "covid 19"[All Fields]) OR "covid19"[All 

Fields]) 

 

3. EVIDÊNCIAS PARA O USO DE MÁSCARAS CASEIRAS 

 

Rengasamy et al. (2010) abordaram o desempenho de filtração de materiais de tecido 

comuns contra partículas de tamanho nano, incluindo vírus em pandemia como o virus 

da Influenza A. Foram testadas cinco categorias principais de materiais de tecido, 

incluindo moletons, camisetas, toalhas, lenços e máscaras de pano para aerossóis 

polidispersos e monodispersos (20-1000 nm) a duas velocidades de diferentes de face (5,5 

e 16,5 cm s⁻¹) e comparadas com os níveis de penetração dos meios de filtragem do 

respirador N95. Os resultados mostraram que as máscaras de pano e outros materiais de 

tecido testados no estudo tinham níveis de penetração instantânea de 40 a 90% contra 

aerossóis polidispersos de NaCl empregados no protocolo de teste de respirador de 

partículas do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional a 5,5 cm². Da mesma 

forma, níveis variados de penetração (9-98%) foram obtidos para partículas de aerossol 

monodispersas de diferentes tamanhos de NaCl na faixa de 20-1000 nm. Os níveis de 

penetração desses materiais de tecido contra os aerossóis polidispersos e monodispersos 

foram muito mais altos do que as penetrações dos meios de filtragem do respirador de 

controle N95. Na velocidade de face de 16,5 cm s⁻¹, as penetrações de aerossóis 

monodispersas aumentaram levemente, enquanto as penetrações de aerossóis 

polidispersas não mostraram efeito significativo, exceto uma máscara de tecido com um 

aumento. Os resultados obtidos no estudo mostraram que materiais comuns de tecido 

podem fornecer proteção marginal contra nanopartículas, incluindo aquelas nas faixas de 

tamanho de partículas contendo vírus na respiração exalada. Dentre os materiais 

avaliados, o tecido de algodão (70% algodão e 30% poliester) apresentou melhor 

eficiência para a máscara facial caseira. 

Davies et al. (2013) examinaram as máscaras caseiras como uma alternativa às 

máscaras comerciais. Vários materiais domésticos foram avaliados quanto à capacidade 

de bloquear aerossóis bacterianos e virais. Dentre os materiais caseiros, foi observado que 

a máscara cirúrgica apresentou a maior eficiência de filtração, seguido pelo saco do 

aspirador. Entretanto, a rigidez e a espessura do saco criaram uma alta queda de pressão, 

tornando-o inadequado para uma máscara facial. Da mesma forma, a toalha de chá, que 



é um tecido espessura grossa, também mostrou uma eficiência de filtração relativamente 

alta para ambos Atrófago B e bacteriófago MS2. A camiseta de algodão foi o material 

doméstico mais eficiente após o saco do aspirador e o tecido de chá, entretanto ele foi 

considerado o mais adequado por possuir uma qualidade elástica para ajuste, tornando o 

preferível para uma máscara facial improvisada. Assim, vinte e um voluntários saudáveis 

fizeram suas próprias máscaras com camisetas de algodão; as máscaras foram então 

testadas para o ajuste. O número de microrganismos isolados da tosse de voluntários 

saudáveis usando máscara caseira, máscara cirúrgica ou sem máscara foi comparado com 

várias técnicas de amostragem de ar. Como resultado foi que o fator de ajuste médio das 

máscaras caseiras foi metade do das máscaras cirúrgicas. Ambas as máscaras reduziram 

significativamente o número de microrganismos expelidos pelos voluntários, embora a 

máscara cirúrgica tenha sido três vezes mais eficaz no bloqueio da transmissão do que a 

máscara caseira, mas seria melhor do que nenhuma proteção.  

Shakya et al. (2017) examinaram a eficiência de quatro tipos de máscaras (três tipos 

de máscaras de pano e um tipo de máscara cirúrgica) comumente usados no mundo em 

desenvolvimento. Foram utilizados cinco tamanhos de esferas de aerossol monodispersas 

(30, 100 e 500 nm e 1 e 2,5 μm) e exaustão de diesel diluído para avaliar o desempenho 

da máscara facial. Entre os três tipos de máscaras de pano, uma máscara de pano com 

válvula de escape teve melhor desempenho com eficiência de filtração de 80 a 90% para 

os tamanhos de partículas de látex de poliestireno (PSL). Dois estilos de máscaras de 

tecido disponíveis no mercado foram os menos eficazes, com uma eficiência de filtração 

de 39 a 65% para partículas de PSL, e tiveram um desempenho melhor à medida que o 

tamanho das partículas aumentou. Quando as máscaras de tecido foram testadas contra 

partículas de diesel inteiras geradas em laboratório, a eficiência da filtragem para três 

tamanhos de partículas (30, 100 e 500 nm) variou de 15% a 57%. O desempenho padrão 

da máscara N95 foi usado como controle para comparar os resultados com as máscaras 

de pano, e nossos resultados sugerem que as máscaras de pano são apenas marginalmente 

benéficas na proteção dos indivíduos contra partículas <2,5 μm. Comparadas às máscaras 

de pano, as máscaras cirúrgicas descartáveis são mais eficazes na redução da exposição a 

partículas. 

 

4. LIMITAÇÕES DOS ESTUDOS 

 



• É relevante destacar que a pandemia pelo COVID-19 é considerada uma doença 

transmitida pelas vias respiratórias. Dessa forma, muitas informações ainda são 

desconhecidas, 

• Os estudos sobre a utilização de máscaras são provenientes de outras infecções 

respiratórias como a Influenza A e assim pode haver diferenças sobre a proteção contra o 

novo coronavírus, 

• Além disso, os estudos incluídos sobre a utilização da máscara caseira foram realizados 

sob a perspectiva de outros países e não do Brasil, 

• Entretanto, em situação de pandemia as recomendações gerais são válidas até estudos mais 

precisos serem realizados. 

 

5. CONCLUSÃO  

 

As máscaras caseiras têm sido utilizadas em outros países pela população 

cotidianamente em caso de surtos de infecção ou de poluição.  

Conforme o MS (2020), as máscaras caseiras deverão ser estimuladas para o uso pelos 

residentes no país a fim de diminuir a disseminação da COVID-19, uma vez que não há 

máscaras cirúrgicas suficientes no comércio para atender a demanda. Elas deverão ser 

produzidas com duas camadas de tecido (dupla face), em tecido de algodão, tricoline, 

TNT ou outros tecidos (não há necessidade de especificação técnica). O mais importante 

é o uso individual com trocas a cada 2h de uso contínuo. Também é relevante serem 

fabricadas na medida correta, ou seja, cobrindo boca e nariz, conferindo ajuste no rosto, 

e acima de tudo higienizadas corretamente (lavadas com água e sabão ou com água 

sanitária por 20 minutos de molho). 

As evidências acima descritas demonstram que a utilização de máscaras de tecido 

comum em pandemias é uma alternativa para a população para evitar contágio e 

disseminação em caso de desabastecimento de máscaras cirúrgicas no comércio. É menos 

efetiva que as máscaras cirúrgicas, porém atuam como barreira na propagação do vírus.  

Dentre os matérias domésticos para fabricação das máscaras caseiras, o tecido de algodão 

(70-100%) se mostrou a melhor alternativa devido a boa eficiência e melhor qualidade 

para ajuste facial, contribuindo para melhor proteção. No entanto, segundo a OMS, só é 

eficaz se usada de forma correta associada a desinfecção e higienização intensa e 

repetitiva das mãos.  



Entretanto, as máscaras de tecido não são recomendadas para profissionais de saúde 

em situação de cuidados direito e indireto aos pacientes com a COVID-19 sob hipótese 

nenhuma. 
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