
A utilização de máscaras de proteção é uma medida

complementar às  principais medidas preventivas

implementadas no nosso país (regras de distanciamento

social, lavagem recorrente das mãos e regras de

etiqueta respiratória).  Segundo  a  Direção-Geral da
Saúde,  a partir do dia 4 de Maio a utilização

generalizada de máscaras de proteção é aconselhada

à população, sendo mesmo obrigatória em contextos

específicos. Assim, torna-se essencial conhecer os tipos

de máscaras existentes e para que populações  e

contextos a sua utilização é recomendada.

Com a implementação do novo

plano de  desconfinamento,

a  utilização de máscaras  de

proteção passou a

ser  obrigatória em transportes
públicos, escolas, farmácias,
espaços comerciais e outros
espaços fechados com
múltiplas pessoas. Embora a

sua utilização não confira

proteção total, o risco de

contágio torna-se mais reduzido,

uma vez que a disseminação de

gotículas ou partículas através da

fala, tosse ou espirros,  diminui

consideravelmente.

TIPOS DE MÁSCARAS E QUANDO DEVEM SER UTILIZADAS

CUIDADOS A TER



 

Para que a máscara seja eficaz como barreira preventiva, é necessário adotar os seguintes cuidados,

para garantir a sua correta utilização: 

 

Lave as mãos com água e sabão ou desinfete-as com uma solução de base alcoólica (seguindo
as normas da DGS) antes de colocar a máscara. 

 

Coloque a máscara com a face interna (habitualmente de cor branca) voltada para o rosto. 

 

Ajuste a extremidade rígida ao nariz e garanta que a máscara cobre o nariz, a boca e o queixo na

totalidade. Deve ainda garantir que não existem espaços entre a máscara e o seu rosto. 

 

Não toque na máscara durante a sua utilização. Caso isso aconteça deve lavar imediatamente as

mãos. 

 

No caso das máscaras cirúrgicas, estas devem ser substituídas assim que fiquem húmidas. Este tipo

de máscaras são de utilização única, devendo ser imediatamente descartadas para o contentor de

resíduos (não devem ser reutilizadas).  Caso utilize uma máscara social ou de tecido, recomenda-se

um período máximo de utilização de cerca de 4 horas, devendo ser trocadas antes, se estiverem

húmidas.

 

As  máscaras de tecido devem ser lavadas imediatamente após cada utilização, seguindo as

instruções fornecidas pelo fabricante. A lavagem é um ponto importante,  pois, de preferência, a

máscara deverá ser lavada com detergente e seguindo, pelo menos, um ciclo de 60ºC por 30

minutos.  Deve ainda considerar que estas máscaras apresentam um número máximo de utilizações,

devendo ser descartadas assim que este for atingido. Caso a integridade da máscara esteja

comprometida (desgaste ou cortes no tecido, perda de propriedades que permitam a sua correta

utilização), deve ser também descartada, mesmo que não tenha atingido o número máximo de

utilizações. 

 

Para remover a máscara, prenda-a pelos atilhos ou elásticos (não toque na parte da frente da

máscara). Após a sua remoção, deve lavar de imediato as mãos ou desinfete-las com solução de

base alcoólica.

 

 

 



 

Deve ainda ter outros cuidados adicionais durante a utilização da máscara, como: 

 

Garantir que a máscara cobre toda zona do rosto desde o nariz até ao queixo. Não

deve cobrir apenas a ponta no nariz, mas toda a sua área. 

 

Verificar se a máscara está bem ajustada e garantir que não existem espaços entre a

máscara e o rosto, evitando, desta forma, a saída para o exterior de partículas ou

gotículas expelidas durante a fala ou a respiração.

 

Evitar retirar  e colocar a máscara várias vezes ou colocá-la noutras posições que

não a correta (como por exemplo no queixo ou sem tapar o nariz). Tal como foi

referido, a sua utilização deve ser única, de forma a garantir a sua eficácia.

 

No sentido de esclarecer a população sobre os diferentes tipos de máscaras que podem

ser utilizados, as Fármácias Portuguesas  e a

Sociedade  Portuguesa  de  Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde reuniram a

informação mais atual sobre este tema, que apresentamos de seguida de forma

resumida.

 

 

 

Máscaras de Tecido  (ou máscaras comunitárias) –

recomendadas para pessoas saudáveis ou que não apresentem
qualquer sintomatologia sugestiva de COVID-19. A sua utilização

é aconselhada em espaços interiores com várias pessoas e onde o

distanciamento social  não seja  totalmente assegurado, como

superfícies comerciais ou transportes públicos. Contudo, este tipo

de máscaras não confere proteção total, permitindo apenas uma

diminuição da disseminação de partículas, pelo que se torna

essencial manter as restantes medidas preventivas em vigor.

 

 

 



 

Máscaras Cirúrgicas  – conferem uma proteção mais eficaz do

que as máscaras de tecido, uma vez que a sua elevada

capacidade de filtração bacteriana e de partículas permite a

proteção da pessoa e do ambiente. Por este motivo, e de acordo

com as normas da  Direção-Geral da Saúde,  a sua utilização é

aconselhada a: 

- Profissionais de Saúde; 

- Grupos profissionais específicos  em exercício de

atividades nas quais  o distanciamento social  não

seja  totalmente assegurado. Estão englobados profissionais

de forças de segurança, militares e bombeiros, pessoas que

exerçam funções em IPSS,  lares ou cuidados continuados,

profissionais que realizem atendimento ao público ou

distribuição e entrega de bens e produtos ao domicílio e

agentes funerários;

- Pessoas que apresentem  sintomas de infeção
respiratória (febre, tosse ou dificuldade respiratória);

- Todas as pessoas que se encontrem em  instituições de
saúde; 

- Pessoas com mais de 65 anos; doenças crónicas; ou que

se encontrem  a realizar hemodiálise, quimioterapia ou

radioterapia; com imunodeficiência ou  tratamento

imunossupressor, durante as deslocações ao exterior;

- Todas as  pessoas que possam estar em contacto com
doentes suspeitos ou confirmados de COVID-19  ou com

material utilizado pelos mesmos.

 

 

 

Conheça as máscaras

aprovadas pela CITEVE:

Informação validada

por:

https://www.citeve.pt/artigo/c_mascaras_aprovadas


 

Máscaras PFF2 –  máscaras com elevado grau de proteção

individual, aconselhadas a  profissionais de
saúde (principalmente durante a prestação de cuidados nos quais

sejam gerados aerossóis), para os quais o fornecimento deste

equipamento e a sua utilização é considerada prioritária.

 

 

 

Ressalva-se que a utilização de máscaras só confere a devida proteção se forem

seguidas as normas de colocação, utilização e remoção e ainda quando associadas

a todas as medidas de prevenção implementadas até ao momento.

 
Adotar as medidas

preventivas  da  DGS  é

essencial para travar a

propagação da  COVID-19.

E lembre-se, ao seguir

estas recomendações está

a proteger-se a si e a

todos!
 

Clica nas imagens em
baixo para saber mais!
 

 

 

Orientação: Utilização de

Equipamentos de Proteção

Individual por Pessoas Não-

Profissionais de Saúde

Informação:  Uso de

Máscaras na Comunidade

https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Norma+DGS+-+Uso+de+M%C3%A1scaras+na+Comunidade/024412f9-8bf0-7018-43ec-0a6565f2e97f
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0192020-de-03042020-pdf.aspx

