
Tipos de
máscaras e
sua eficácia

Informe-se:

Quais os tipos de máscara?

Qual tipo devo usar?

Quando usar e por quanto tempo?

Qual sua eficácia?



Quais os tipos de máscara?

Classe N (N95)
Uso descartável e individual;
Caso não tenha sido utilizada pelo
período máximo recomendado
pode ser reutilizada se não entrou
em contato com secreções ou
aerossóis e for armazenada em
recipiente limpo e arejado.

Cirúrgica
Uso descartável e
individual.

De pano
Uso individual, pode ser
lavada e reutilizada.

Fonte: Ministério da Saúde



Uso de máscara cirúrgica e N95: 
- Pessoas com sintomas; 
- Pessoas diagnosticadas com COVID-19;
- Familiares que prestam cuidados à uma
pessoa positiva para o vírus;
- Profissionais da saúde.
 
A N95 pode ser utilizada por até 8h
seguidas
A cirúrgica pode ser utilizada por até
2h seguidas.
 

Recomendações:

Fonte: <https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-orientacoes-sobre-o-uso-de-mascaras-de-protecao/>



Utilização de máscaras de pano:
- Quando sair de casa, utilize máscara de pano;
- Deve cobrir a BOCA e o NARIZ! Sem deixar espaço nas laterais;
- Podem ser produzidas em casa, com materiais de baixo custo ou adquiridas
no comércio;
- Pode ser utilizada por crianças (maiores de 2 anos) e idosos, desde que
respeitado ajuste e medidas de higiene;
- Se alguém na casa estiver com sinais gripais, a máscara deve ser usada
também por todos dentro de casa.

Fonte: ANVISA

Não utilizar máscaras de pano em:
- Crianças menores de 2 anos ou que possuam problemas respiratórios;

- Pessoas incapacitadas  de remover a máscara sem assistência.



 

- Não manusear a máscara pela parte
externa;
- Trocar após o tempo de uso específico para
cada tipo de máscara;
- A máscara deve ser INDIVIDUAL;
- Deve ser acondicionada em local limpo e
seco;
- No caso de N95 e cirúrgica deve ser
descartada sempre que apresentar umidade
e/ou sujidades, independente do tempo de
uso ter chegado ao limite ou não.

Cuidados com manuseio:

Fonte: Ministério da Saúde



- Lave a máscara com água e sabão.
- Deixe  de molho por 30 minutos em uma
mistura de 1 parte de água sanitária (2% a
2,5%) com 50 partes de água potável. Por
exemplo: 10 ml de água sanitária para 500
ml de água potável.
- Deixe secar ao sol e ao vento.

 

Como lavar minha máscara de
pano?

Fonte: Ministério da Saúde



Se você se encaixa nos
seguintes grupos:

- Profissionais de saúde atuantes;
- Pacientes suspeitos ou confirmados;
- Pessoas que cuidam destes pacientes.

Fonte: ANVISA

Deve utilizar máscaras mais eficientes
que a de pano!



Fonte: ANVISA



Eficácia dos diferentes tipos de máscara



Realização:

Programa de Residência
Integrada em Medicina

Veterinária

Dúvidas sobre coronavírus e
os animais?

@alocoronavet

(55) 999450762
Atendimentos
via whatsapp

terças, quintas
e sábados.


